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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Asemakaavan muutos mahdollista alueen lisärakentamisen Yläkiventie 
2, 4, 5 ja 8 tonteilla. Yläkiventie 2:n tonttia laajennetaan hieman luoteis-
kulmastaan nykyiselle puistoalueelle. Uutta kerrosalaa on 15 200 k-m2. 
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta esitettiin 10 mielipidettä ja saatiin 2 kannanottoa. 
 
Asemakaavan valmisteluaineisto on pidetty nähtävänä kaupunkisuun-
nitteluvirastossa, asukastalo Myllärissä, kaupungin ilmoitustaululla, in-
fo- ja näyttelytila Laiturilla ja viraston internetsivuilla www.hel.fi/ksv 
kohdassa Nähtävänä nyt. Valmisteluaineistosta esitettiin 4 mielipidettä 
ja saatiin 6 kannanottoa, jotka on otettu kaavoitustyössä huomioon.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä.  
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin 
lausunnot. Muistutuksia esitettiin neljä. Lausunnoissa esitettiin raken-
nusaikaiseen työmaan aiheuttamiin haittoihin, kaavaselostuksen vesi-
huoltoliitteeseen ja siihen liittyvään kustannusarvioon, infrastruktuurin 
siirroista sopimiseen, erityisasumista ja sen autopaikkoja koskeviin 
kaavamääräyksiin, enimmäiskerrosalamääräyksen luvun muotoon, 
kaupungin hulevesistrategian huomioimista koskevaan määräykseen, 
asuntojen koneellista ilmanvaihtoa koskevaan määräykseen, jätekatos-
ten viherkattoja koskevaan määräykseen sekä jätehuollon aitaamista 
tai suojaamista koskevaan määräykseen kohdistuvia huomautuksia. 
Asemakaavan muutosehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on selostet-
tu kohdassa Suunnittelun vaiheet.  

 
Asemakaavan muutoksen toteutus 

 
Asemakaavan muutos toteutettaneen yhteistyössä Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:n (Heka), asuntotuotantotoimiston ja Helsingin seudun 
opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) kanssa. 
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2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutosta koskee kolme erityistavoitetta:  

 Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee si-
joittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueel-
le. 

 Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. 

 Alueidenkäytössä tulee ehkäistä olemassa olevasta yhdyskunta-
rakenteesta irrallista hajarakentamista. 

 
Maakuntakaava 

 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.  
 
Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vai-
hemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta. 
 

Yleiskaava  
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostalovaltaista aluetta. 
Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. 
 

Asemakaavat 
 
Alueella ovat voimassa asemakaavat nro 5205 vuodelta 1962, nro 
10937 vuodelta 2003, nro 11153 vuodelta 2004. Kaavojen mukaan ton-
tit 45141/1, 45142/15, 45144/1 ja 45146/4 ovat asuinkerrostalojen kort-
telialuetta (AK). Kaavan nro 11153 mukaan Yläkiventie on katualuetta 
ja kaavan nro 10937 mukaan kortteleiden 45144 ja 45146 välissä on 
puistoalue. Rakentamista alueella on nykyään 59 602 k-m2. 
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 
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Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Jokeri 2 Hankesuunnitelmassa 2008 bussilinja on suunniteltu kulke-
vaksi Myllymestarintietä (Kehä I) pitkin. 
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 11.6.2014. 
 

Maanomistus 
 
Kaupunki omistaa kaava-alueen. Tontit ovat Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:n hallinnassa. 
 

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö 
 
Alue sijaitsee Myllypurossa noin 150–500 metrin etäisyydellä metro-
asemasta ja uuden ostoskeskuksen läheisyydessä olemassa olevan 
esikaupunkirakenteen sisällä.  
 
Ympäristön rakennukset ovat 4–9-kerroksisia betonielementtitaloja 
1960–70-luvuilta. Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee Alakivenpuisto ja 
urheiluhalleja. Eteläpuolelle on myös kaavoitettu rivitalokortteli. Alueen 
länsipuolella sijaitsee päiväkoti sekä Myllypuron ylä- ja ala-asteen kou-
lut. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Orpaanportaan raittiakseli ja 
Myllypuron ostoskeskus ja siihen liittyvää ja ympäröivää uudempaa 
asuinrakentamista vuosilta 2005–2012. Alueen itäpuolella on asuinker-
rostalokortteli, liikuntahalli ja metroasema. Kaava-alueella sijaitsee 13 
vuosina 1964–1965 valmistuneita Einari Teräsvirran, Lauri Silvennoi-
sen, Kalevi Ruokosuon ja Aili ja Niilo Pulkan suunnittelemia kerrostalo-
ja. Talot ovat Heka-Myllypuron vuokrataloja. Lisäksi alueella on yksi 
pysäköintikansi. 
 

Palvelut ja virkistysmahdollisuudet 
 
Myllypuron uusi ostoskeskus, jossa on kattavat kaupalliset palvelut, si-
jaitsee kaava-alueen välittömässä läheisyydessä. Ostoskeskuksessa 
sijaitsee kaksi päivittäistavarakauppaa, sekä muita pienempiä liikkeitä. 
Lisäksi ostoskeskuksen keskellä sijaitsee asukastila Mylläri ja Myllypu-
ron kirjasto. Ostoskeskuksen luoteispuolella sijaitsee päiväkoti Tuuli-
mylly. Metroaseman pohjoispuolella on terveysasema ja länsipuolella 
lisäksi Liikuntamylly, jossa on liikuntapalveluja. Kaava-alueen eteläpuo-
lella sijaitsee lisäksi muita liikuntahalleja. Alueen länsipuolella on Mylly-
puron kirkko, kaksi koulua ja leikkipuisto. 
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Myllypuron alueella on hyvät virkistyspalvelut. Keskeisimmät alueen si-
säiset jalankulun ja pyöräilyn reitit ovat Orpaanportaan ja Myllynsiiven 
raittiakselit, joihin alueen sisäinen muu jalankulun ja pyöräilyn verkosto 
liittyy. Etelässä reitit liittyvät Myllypuron ja Puotinharjun väliselle virkis-
tysalueelle, jolla sijaitsee mm. liikuntaviraston ylläpitämä liikuntapuisto. 
Sen kautta kulkeva seudullinen ulkoilureitti jatkuu Mustapuronlaaksoa 
pitkin etelässä Strömsinlahdelle ja idässä Mellunkylän purolaakson 
kautta Broändan purolaaksoon, Vartiokylän lahdelle ja Mustavuoreen. 
Lännessä ulkoilureitit johtavat Hallainvuoren ja Viikin kautta Vanhan-
kaupungin lahdelle. 
 

Luonnonympäristö ja maisema 
 
Myllypuron kerrostaloalue on rakentunut maastonmuodoiltaan tasaisel-
le kitkamaaselänteelle jota rytmittävät kallioiset lakialueet. Maaston 
korkeimmat kohdat muodostavat alueen kautta kulkevan vedenjakajan 
ja kaava-alue sijoittuu Mustapuronlaakson valuma-alueelle. 
 
Myllypuron viheralueet muodostuvat pääosin kaupunkimetsistä ja kau-
punginosassa on rakennettuja viheralueita niukasti. Myös pienemmät 
korttelialueiden väliin sijoittuvat puistoalueet ovat suurelta osin metsäi-
siä. Kerrostaloalueen yleisilme on kuitenkin suurelta osin puistomainen 
ja alueen sisäiset näkymät ovat pitkiä, sillä keskeisillä puistoalueilla ja 
pihoilla valtapuuna ovat mänty ja erilaiset lehtipuut aluskasvillisuuden 
ollessa vähäisempää. Etelässä kaava-alueen välittömään läheisyyteen 
sijoittuu rakenteilla oleva Alakivenpuisto ja sitä reunustavat Korkeakal-
lionpuiston ja Mustapuronlaakson laajahkot viheralueet, jotka ovat osa 
maakuntakaavassa osoitetun viheralueverkoston runkoa. 
 
Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmän mukaan kaava-alueella ei 
ole rauhoitettuja tai arvokkaaksi inventoituja luontokohteita. Pohjoises-
sa kaava-alue rajautuu männikköharjanteeseen, jonka Orpaanportaan 
pohjoispuoleinen osa on luokiteltu luontotietojärjestelmässä arvokkaak-
si kasvillisuuskohteeksi. Lännessä kaava-alue rajautuu Myllypuron kir-
kon ja asukaspuiston väliseen metsäiseen kallioalueeseen, joka lukeu-
tuu vuonna 2011 inventoituihin kaupungin metsien luonnon monimuo-
toisuuden kannalta merkittäviksi luokiteltuihin metsäkohteisiin. Kallio-
alue on luokiteltu Metso-kriteeriluokkaan I. 
 
Pihatiloissa ja korttelien välisillä puistovyöhykkeillä on vaihtelua paikoin 
metsäisistä alueista jyrkkäpiirteisiin avokallioihin, leikkipihoihin ja nur-
mikenttiin. Tonttien ja yleisten alueiden rajoja ei juuri havaitse alueella 
liikkuessa. 
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Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.  
 

Maaperä, kallioperää  
 
Alueen maaperä on osittain kitkamaata ja osittain avokalliota. Perusta-
misolosuhteet ovat hyvät. 

 
Ympäristöhäiriöt ja maaperän pilaantuminen  

 
Osa kaava-alueesta on Yläkiventien liikenteen melualueella. Sen moot-
toriajoneuvoliikenne heikentää ilmanlaatua kadun läheisyydessä.  
 
Kaava-alueen eteläpuolella on toiminut kaatopaikka 1950–1960-luvuil-
la. Jätetäyttö on ulottunut osittain myös kaava-alueelle. Kaatopaikka on 
koko laajuudeltaan kunnostettu hyväksyttävästi Uudenmaan ympäris-
tökeskuksen päätösten No YS 209, 23.3.2000 ja No YS 1296, 
9.10.2007 mukaisesti. Kunnostuksen yhteydessä on poistettu pilaantu-
neet maat ja jätteet myös osoitteissa Yläkiventien 2 ja 4 sijaitsevien 
tonttien ja niiden välisen puistoalueen eteläosista. 
 
Kunnostuksesta on laadittu loppuraportti Ramboll Finland Oy, 
17.5.2011. Sen mukaan alueelle ei jäänyt pilaantuneita maita tai jätettä 
eristerakenteen ulkopuolelle. Kyseinen eristerakenne sijaitsee Alaki-
venpuistossa kaava-alueen ulkopuolella. Uudenmaan elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus on antanut kunnostuksen hyväksymisestä kir-
jeen 25.7.2012, UUDELY/186/07.00/2010. 

 
3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa täydennysraken-
taminen Heka-Myllypuron tonteilla. Nykyiset kevyen liikenteen reitit säi-
lytetään. Nykyisistä asuinkerrostalotonteista muodostetaan uusia oh-
jeellisia tontteja lisärakentamista varten. Rakennusoikeuden lisäys on 
15 200 k-m2. Suunnittelussa huomioidaan Myllypuron metsälähiön 
merkittäviä piirteitä, kuten avointa korttelirakennetta. Rakennukset sovi-
tetaan maastoon ja olemassa olevaan korttelirakenteeseen, yhtenäisen 
ilmeen säilyttämiseksi. Ensisijaisesti on suunniteltu opiskelija-asuntoja 
Myllypuron Metropolian ammattikorkeakoulun tarpeisiin. Kaava luo 
edellytykset myös muiden asuntotyyppien sijoittumiseen tonteille. Uu-
disrakennusten suunnittelussa tulee huomioida 1960- ja 70-lukujen 
modernistinen ilme. Uudisrakentaminen sijoitetaan niin, että sillä on 
mahdollisimman vähän vaikutuksia pihojen käytölle tai näkymiin nykyi-
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sistä asunnoista. Tavoitteena on säilyttää alueelle tyypillisiä laajoja pi-
ha-alueita puustoineen ja näkymineen väljästi rakennetulla alueella, silti 
paikoin kehittää ympäristö- tai katukuvaa rakentamalla jäsennöidym-
min. 

 
4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Kaavoitus käynnistettiin kaupungin aloitteesta. Kaavamuutoksen lähtö-
kohtana on vuoden 2013 selvitys, jossa tutkittiin seitsemällä Hekan ton-
tilla ja samassa yhteydessä täydennysrakentamisen mahdollisuuksia, 
lähtökohtia ja reunaehtoja koko Myllypuron alueella. Asemakaavan 
muutoksessa esitetty asuinrakentamisen mitoitus sopii kaikenlaisiin 
omistus-, hallinta- ja asumismuotoihin, myös opiskelija-asumiseen. Py-
säköinti on maan tasossa ja pysäköintilaitoksissa. Asumismuotojen 
painottuessa muuhun kuin opiskelija-asumiseen, pysäköintiä rakennet-
taneen ohjeellisille pysäköintialueille ja pysäköintilaitoksiin enemmän. 
Tavoitteena on säilyttää alueelle tyypilliset laajat piha-alueet puustoi-
neen sekä rakennusten väliset pitkät näkymät harvaan rakennetulla 
alueella. Lisärakentaminen on sijoitettu tonteille pistetaloina ja lamellei-
na. Uudet rakennukset on mahdollista rajata omille tonteilleen, osoitta-
en niille kuuluvat pihatoiminnat yhteiskäyttöisiksi korttelissa myös naa-
puritontille. Osa pysäköinnistä voidaan osoittaa sopimusjärjestelyin 
naapuritontille. Suunniteltua täydennysrakentamista on sovitettu ympä-
ristöönsä. Rakennukset jättävät edelleen vanhalle rakennuskannalle ti-
laa, huomioiden niiden omaa, vahvaa suoraviivaista luonnetta. Pisteta-
lot sijoittuvat pääosin Yläkiventien varteen ja alueen koillisosassa la-
mellitalot täydentävät korttelirakennetta. Tonttien luonne säilyy avoime-
na ja vehreän läpivirtaavana puistona.  
 

Mitoitus 
 
Muutosalueen pinta-ala on 8,80 ha. Kaava-alueella on asuinrakenta-
mista 74 802 k-m2, josta lisärakentamista on 15 200 k-m2. Asuinkerros-
talojen korttelialuetta on 7,45 ha, puistoaluetta 0,78 ha ja katualuetta 
0,58 ha. Keskimääräiseksi asuinkortteleiden tonttitehokkuudeksi muo-
dostuu e = 1,0. 
 

Asuinrakennusten korttelialue (AK) 
 
Määräyksellä sallitaan asuinkerrostalojen korttelialueelle rakennetta-
vaksi myös opiskelija- ja erityisasumista sekä ikäihmisten palveluasu-
mista. Kortteleihin on suunniteltu neljä kahdeksankerroksista pistetaloa 
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ja neljä lamellitaloa, joiden kerrosluvut vaihtelevat viidestä seitsemään. 
Lisärakentaminen on sijoiteltu tonteille niin, että olemassa olevien ra-
kennusten näkymät säilyvät mahdollisimman hyvin ja uudisrakennukset 
varjostavat nykyisiä rakennuksia mahdollisimman vähän. Rakennetta-
vat kerrostalot on sovitettu nykyisten talojen korkeuteen. Pihojen leikki-
paikat on pyritty säilyttämään ja uusia voidaan rakentaa. Pysäköinti on 
sijoitettu maantasoon ja neljään pysäköintilaitokseen. Lisärakentami-
nen sijoittuu Yläkiventien varressa kahdessa kohden katualueen tun-
tumaan, luoden edellytyksiä eheämmän katutilan muodostumiselle. 
 
Uudisrakennuksissa voi olla opiskelija-asuntoja ja niiden autopaikat si-
jaitsevat tontilla pysäköintilaitoksessa nykyisen pysäköintipaikan jat-
keena. Pistetalojen lomitse on edellytyksiä säilyä nykyisten rakennus-
ten näkymiä edelleen. Kivirakenteinen uudisrakentaminen on pidetty 
muodoltaan yksinkertaisena ja pinta-aloiltaan tehokkaana. Rakennus-
ten julkisivumateriaaleista ja -väreistä sekä kattomuodoista on annettu 
kaavassa määräyksiä. 

 
Puistoalue (VP) 
  

Yläkiventien varressa korttelien 45146 ja 45144 välisen pohjois-etelä-
suuntaisen puistoalueen pinta-ala pienenee hieman koillisnurkastaan. 
Puistovyöhykkeen kautta kulkeva jalankulun ja pyöräilyn reittiyhteys 
Yläkiventieltä Alakivenpuistoon säilyy. Muilta osin kaavan mukainen li-
särakentaminen sijoittuu oleville tonttimaille. 
 

Liikenne 
 
Yläkiventie ja Yläkivenrinne ovat asuntokatuja, joiden liikennemäärä on 
vähäinen. Yläkiventien ja Yläkivenrinteen liittymää on päätetty supistaa 
aiemmin hyväksytystä liikennesuunnitelmassa, jonka perusteella laadi-
tussa rakentamissuunnitelmassa on otettu huomioon tontin 45142 laa-
jennus.  

 
 Palvelut 
 

Kaavassa on määräys rakennusalojen osista, joissa saa olla ympäris-
tölle haittaa tuottamatonta liike-, työskentely-, palvelu- tai toimistotilaa 
asemakaavassa annetun kerrosalan lisäksi enintään 60 k-m2. Tiloja 
varten ei tarvitse rakentaa väestönsuojaa.  

   
Esteettömyys  

 
Asemakaava-alueen tontin 45144/1 osassa mäkisen maaston kohdalla 
tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömien yhteyksien järjestämi-
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seen. Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta nor-
maalia aluetta. 
 

Luonnonympäristö 
 
Yläkiventie 2:n länsipuolella lisärakentaminen ulottuu nykyisen puisto-
vyöhykkeen koillisnurkalle. Uusi rakentaminen on sijoitettu siten, että 
muu uudisrakentaminen sijoittuu kokonaisuudessaan nykyisille tontti-
maille. Rakennuspaikkojen sijoittelun lähtökohtana on ollut rakennusten 
mahdollisimman luonteva sijoitus maastoon. Korttelialueiden suunnitte-
lussa ja rakentamisessa on hulevesien hallinta määrätty otettavaksi 
huomioon kaupungin hulevesistrategian mukaisesti. Ensisijaisesti hule-
vedet tulee käsitellä syntypaikallaan imeyttämällä tai viivyttämällä. 

 
Yhdyskuntatekninen huolto 

 
Alueella on olemassa tarvittava teknisen huollon verkosto. Asemakaa-
van toteuttaminen edellyttää vähäisiä teknisen huollon verkoston johto-
siirtoja sekä nykyisten tonttiliittymien uudelleen järjestelyjä. 
 
Maanalaisten tilojen kuivatus- ja jätevedet tulee tarvittaessa johtaa kiin-
teistökohtaisella pumppaamolla yleiseen viemäriverkostoon. 
 

Maaperän rakennettavuus ja pohjarakentaminen  
 
Maaperä on suurimmaksi osaksi kallioista kitkamaata, jossa kallion pin-
ta on monin paikoin näkyvissä tai hyvin lähellä maanpintaa. Alueen ete-
läosassa esiintyy moreenikerroksen yläpuolinen täytemaa-alue. Ra-
kennukset perustetaan anturoilla maan tai kallion varaan. 
 

Ympäristöhäiriöt ja pilaantuneisuuden kunnostaminen 
 
Kohteesta on laadittu Myllypuron asemakaavamuutoksen kortteleita 
45136 ja 45137 koskeva meluselvitys (Akukon 143120-01.1, 
7.11.2014), jossa ympäristömelun laskennat tehtiin Datakustik 
CADNA/A 4.4 tietokoeohjelmalla käyttäen pohjoismaisia tie- ja raidelii-
kenteen laskentamalleja. Laskennassa käytetyt liikennetiedot on esitet-
ty meluselvityksen taulukossa 1a ja 1b. Asemakaavan muutoksessa on 
annettu ympäristöhäiriöitä koskevia määräyksiä. Yläkiventien puoleisille 
julkisivuille kohdistuva päiväaikainen keskiäänitaso päivällä on enimmil-
lään 55–58 dB, joten kaavamuutoksen alueella pääosalla julkisivuista 
saavutetaan tavanomaisilla rakenteilla riittävä asuntojen ääneneristys. 
Suurimmalla osalla kaavamuutoksen alueesta asuinrakennusten piha-
alueilla liikenteen aiheuttama melutaso alittaa ympäristömelun ohjear-
vot, joten pihoja voidaan sijoittaa laajalle alueelle ilman melusuojaus-
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tarvetta. Asemakaavan muutoksessa Yläkiventien varren asuinraken-
nusten rakennusmassat suojaavat osin piha-alueita Yläkiventien liiken-
nemelulta.  
 
Kaava-alueen eteläosissa on tehty maaperän kunnostustoimia vuosina 
2005–2006. Loppuraportin mukaan alueelta on poistettu pilaantuneet 
maat ja jätteet. Kunnostus on toteutettu tasoon, jossa alueelle voidaan 
osoittaa asumista. Kaava-alueen muissa osissa ei ole tiedossa toimin-
taa, jonka perusteella epäiltäisiin maaperän pilaantuneisuutta. 

 
Pelastusturvallisuus 

 
Nykyiset rakennukset ovat 4-, 5-, 6-, 8- ja 9-kerroksisia sekä suunnitel-
lut 5–8-kerroksisia. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että olemassa 
olevien rakennusten poistumisturvallisuusratkaisuja ei heikennetä. Ra-
kennusten ympärillä oleviin pelastusteiksi käytettävissä oleviin reitteihin 
ei pääosin tehdä muutoksia. Siltä osin kuin näihin olemassa oleviin reit-
teihin joudutaan tekemään täydennysrakentamisesta johtuvia muutok-
sia, on korvaaville nykymääräysten mukaisille reiteille varattavissa tilaa. 
Uusia rakennuksia varten on suunniteltavissa nykymääräysten mukai-
set varatie- ja pelastustiejärjestelyt. Kerrostaloille joille ei ole järjestet-
tävissä pelastustietä rakennuksen ympäri, on mahdollista järjestää va-
ratieporras. Liitteenä olevassa liikenteen yleissuunnitelmassa on osoi-
tettu pelastusreitit viitteellisesti. Osa viitteellisistä nostopaikoista on esi-
tetty katualueelle. Tarkemmasta sijoituspaikasta on sovittava raken-
nusviraston kanssa. Muut nostopaikat ovat joko omilla tonteilla tai ole-
massa olevien rakennusten tonteilla. Pelastustien ajoreiteistä ja nosto-
paikoista on tehtävä mahdollisesti tarvittavat rasitesopimukset jatko-
suunnittelun edetessä. 
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan, kaupunkikuvaan  
ja rakennettuun ympäristöön 
 

Kaavan toteuttaminen eheyttää yhdyskuntarakennetta, sillä uudet ker-
rostalot rakennetaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään. 
Uudisrakentaminen on suunnattu pääasiassa opiskelijoille, joka moni-
puolistaa Myllypuron yhdyskuntarakennetta.  
 
Kaavan mukaisella lisärakentamisella on jonkin verran paikallisia vaiku-
tuksia Myllypuron metsälähiön kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympä-
ristöön. Kaavamuutos tuo alueelle uutena talotyyppinä pistetalot. Myl-
lypuron pääakselin Orpaanportaan varteen rakennettavalla talolla on 
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paikallista merkitystä Orpaanportaan kaupunkikuvan ja rakennetun 
ympäristön kannalta.  
 
Paikallisesti jotkin alueen sisäisistä pitkistä näkymistä sulkeutuvat uu-
den rakentamisen myötä, mutta rakennusten sijoittelussa on myös säi-
lytetty pitkiä näkymiä ja vältetty nykyisten asuntojen ikkunanäkymien 
peittymistä. Osa katunäkymissä hallitsevista katujen läheisyyteen sijoi-
tetuista pysäköintialueista siirtyy tai yhdistetään kannen alaisiin pysä-
köintilaitoksiin, mikä eheyttää katumiljöötä. 

 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

 
Vaikutukset katujärjestelyihin on huomioitu aiemmassa liikennesuunnit-
telussa. Liikennemäärän lisäys Yläkiventiellä tulee olemaan vähäinen.  
 
Toteutuessaan asemakaava vahvistaa olemassa olevan teknisen huol-
lon verkoston käyttöä. 
 

Vaikutukset luontoon ja virkistysmahdollisuuksiin 
 
Toteutuessaan Yläkiventie 2:n suunniteltu uudisrakennus pienentää 
hieman nykyisen tontin länsipuolella sijaitsevan puistovyöhykkeen pin-
ta-alaa. Rakentamisesta ei aiheudu muutostarpeita nykyiselle jalanku-
lun ja pyöräilyn reitille. Toteutuessaan muu lisärakentaminen sijoittuu 
kokonaisuudessaan nykyisille tonttimaille ja tuo pieniä muutoksia tont-
tien pihajärjestelyihin. Rakentamisella on välittömiä muutosvaikutuksia 
rakentamispaikan ekologiaan paikallisesti. Uusi rakentaminen lisää 
alueen asukasmäärää ja tuo lisää käyttäjiä Myllypuron yleisille alueille. 
Käyttäjämäärän lisääntyminen voi lisätä kulutusta alueella, mutta uudis-
rakentamisen sijoitus olevien reittien ja infrastruktuurin yhteyteen vä-
hentää näitä välillisiä vaikutuksia. Lisärakentaminen olevan kaupunki-
rakenteen sisälle, hyvien liikenneyhteyksien varrelle on kestävän kehi-
tyksen mukaista ja kokonaisuutena arvioidaan, että kaavan mukaisella 
lisärakentamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia Myllypuron luontoon ja 
virkistysmahdollisuuksiin. 

 
Vaikutukset ihmisten elinoloihin, elinympäristöön ja elinkeinoelämään 

 
Alueelle tulee n. 350–500 uutta asukasta asumismuodoista riippuen. 
Palvelujen käyttäjiä tulee lisää ja uusien palvelujen syntyminen on 
mahdollista. Uudet rakennukset vaikuttavat kaavoitettavien ja naapuri-
tonttien näkymiin hieman: Yläkiventie 8 pohjoisimman rakennuksen 
eteläpuolelle tulee uusi rakennus, joka vaikuttaa itäisimpien asuntojen 
näkymiin etelään ja eteläisimmän rakennuksen itäpuolelle tulee raken-
nus, joka vaikuttaa eteläisimpien asuntojen näkymiin itään. Yläkiventie 
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5:n pohjoispuolella olevan palvelutalon eteläpuolelle tulee rakennus, 
joka vaikuttaa itäisimpien asuntojen näkymiin. 
 

Ilmastovaikutukset 
 

Täydennysrakentaminen olemassa olevien infrastruktuurin ja palvelui-
den sekä erinomaisten julkisen liikenteen yhteyksien läheisyyteen on 
ilmastovaikutuksiltaan edullista.  
 

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
 

Asemakaavan toteuttamisen edellyttämien johtosiirtojen kustannukset 
ovat ilman arvonlisäveroa noin 100 000 euroa. Johtosiirtojen kustan-
nukset jakaantuvat seuraavasti: 
 
Johtosiirrot 
 vesihuolto    40 000 euroa 
 kaukolämpö    20 000 euroa 
 kaasu    30 000 euroa 
 tietoliikenne    10 000 euroa 
Yhteensä   100 000 euroa 
 

6 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

 
Opiskelija-asuntojen toteutus on tarkoitus sovittaa yhteen Metropolian 
ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen rakentamisen kanssa. 

 
7 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta.  
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 13.12.2013 ja 2.1.2014). 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia ja tavoitteita 
esiteltiin yleisötilaisuudessa 22.1.2014. 
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Osallisille lähetettiin (kirje päivätty 14.10.2014) asemakaavan valmiste-
luaineistoa ja 14.10.2014 päivitetty, liitteenä oleva osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma.  
 
Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävänä kaupunkisuunnitte-
luvirastossa, kaupungin ilmoitustaululla, info- ja näyttelytila Laiturilla 
27.10.–10.11.2014, sekä verkko-osoitteessa www.hel.fi/ksv kohdassa 
Nähtävänä nyt. Valmisteluaineistoa koskeva yleisötilaisuus, kaava-
päivystys pidettiin 4.11.2014. 
 

Viranomaisyhteistyö  
 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä kaupunginkanslian, kiinteistöviraston, rakennusviraston, opetusviras-
ton, asuntotuotantotoimiston, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja var-
haiskasvatusviraston kanssa. 
 
Ennen lautakuntakäsittelyä pyydettiin lausunnot kiinteistövirastolta, pe-
lastuslaitokselta, ympäristökeskukselta, rakennusvirastolta, varhais-
kasvatusvirastolta, asuntotuotantotoimistolta, Helsingin Energia -liike-
laitokselta, kaupunginkanslialta Helsingin seudun liikenteeltä (HSL) ja 
Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) vesihuollolta.  
 
Kannanottoja saatiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, päivitetys-
tä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavan valmiste-
luaineistosta. Ympäristökeskus kiinnitti huomiota mahdollisiin meluhait-
toihin Yläkiventien varressa sekä Myllypuron kaatopaikan reuna-alueen 
huomioimiseen kaavoituksessa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
-kuntayhtymä (HSY) totesi, että kaavoituksen yhteydessä tulee selvit-
tää johtosiirtojen tarve ja varmistaa riittävät tilavaraukset nykyisille ja 
siirrettäville vesihuoltolinjoille sekä kiinnitti huomiota tonttien välissä si-
jaitsevaan hulevesiviemäriin. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 
(HSL) ilmoitti, että rakennustyöt eivät saa häiritä joukkoliikennettä. 
Asuntotuotantotoimisto totesi, että täydennysrakentaminen tulisi rat-
kaista niin, että se ei aiheuta nykyisille asukkaille ylimääräisiä lisäkus-
tannuksia pysäköintijärjestelyistä. Rakennusvirasto kiinnitti huomiota 
tonttien pysäköinnin, huleveden ohjaamisen ja lumitilojen järjestämi-
seen sekä pyysi tarkistamaan, että kaavan katulinjaus vastaa Yläkiven-
rinteen uutta katusuunnitelmaa sekä esitti, että uusia rakennuksia ei 
saa sijoittaa kiinni katualueeseen.  

 
Esitetyt mielipiteet 

 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, päivitettyä osallistumis- ja arvi-
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ointisuunnitelmaa ja valmisteluaineistoa koskien 14 mielipidettä. Lisäksi 
suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.  
 
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta poiketen päätettiin pitää ylimääräinen Hekan 
talotoimikunnille suunnattu työpaja, jossa konsulttien keskeneräisiä 
suunnitelmia kommentoitiin ja kehitettiin. Muun muassa avoimia näky-
miä lisättiin ja rakennusten korkeuksia muutettiin. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, päivitetystä osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta saadut mielipiteet kohdis-
tuivat kaupunkisuunnitteluviraston selvitykseen täydennysrakentamisen 
mahdollisuuksista vuodelta 2013, kestävään kehityksen toteuttamiseen 
suunnitelmassa, slummiutumiseen, omistus- ja hallintamuotojen valin-
taan ja tasapainoon sekä asumismuotoihin, kaavasuunnittelun lähtö-
kohtiin ja siihen liittyvään vuorovaikutukseen, hankkeen kerrosalan 
suureen kokonaismäärään, lisärakentamisen kerroslukuihin, rakennus-
alojen sijainteihin, palveluiden tarpeeseen, työ- ja toimistotilojen tarpei-
siin, lisärakentamisen varjostusvaikutuksiin ja asumisen yksityisyyteen, 
nykyisiin kävely- ja pyörätieyhteyksiin, piha- ja ulko-oleskelutiloihin se-
kä autopaikkajärjestelyihin. 

 
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että valmisteluai-
neistossa uuden kerrosalan kokonaismäärä oli 16 760 k-m2 ja se pie-
nennettiin kaavaehdotukseen 15 200 k-m2. Kaavaan on myös lisätty 
eräitä asuinrakennusten rakennusaloja koskeva määräys rakennuk-
seen sallittavaksi tiloja ympäristölle haittaa tuottamatonta liike-, työs-
kentely-, palvelu- tai toimistotiloja varten asemakaavassa annetun ker-
rosalan lisäksi enintään 60 k-m2, joita varten ei tarvitse rakentaa auto-
paikkoja eikä väestönsuojaa. Lisäksi korttelissa 45142 on Yläkiventien 
ja Yläkivenrinteen risteyksen tuntuman koillispuolen rakennusalaa siir-
retty pohjoisemmaksi, risteyksen näkemäalueen suurentamiseksi.  
 

 Muistutukset, lausunnot ja kirje sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 20.2.–23.3.2015. 
Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin ympäristökeskuksen, yleis-
ten töiden lautakunnan, opetustoimen, rakennusvalvontaviraston, pe-
lastuslautakunnan, kiinteistöviraston, Helsingin seudun ympäristöpalve-

lut -kuntayhtymän (HSY), Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän 

(HSL), asuntotuotantotoimiston, Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko 
Oy:n lausunnot. Ehdotuksesta tehtiin neljä muistutusta.  
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Muistutukset 
 
Muistutuksissa kiinnitettiin huomiota eräiden ehdotettujen uudisraken-
nuspaikkojen epäsopiviin sijainteihin, asumisviihtyvyyden romahtami-
seen lisärakentamisen jälkeen, lasten leikkipaikkojen ja lapsiperheiden 
tarpeiden huomiotta jättämiseen, rakennusten aiheuttamaan varjostu-
miseen, piha-alueiden toimintojen ja vehreiden alueiden kärsimiseen 
uudisrakentamisesta, metsien ja luonnonvalon vähenemiseen, kau-
punginosan nykyiseen suureen asukasmäärään, heidän taustaansa ja 
aiheutuneisiin levottomuuksiin, nykyisten rakennusten hallintamuotoon 
ja kokoon, leikkipaikkojen tuleviin sijainteihin, rakennustöiden aiheut-
tamiin häiriöihin, tontinmuodostuksen haastavuuteen. Lisäksi tehtiin 
ehdotuksia uusien rakennuspaikkojen ja pysäköintialueiden sijainneis-
ta, kerroslukujen vähentämisestä sekä esitettiin toivomus, että umpi-
kortteleita ei saa rakentaa.  
 
Muistutuksen johdosta tehdyt muutokset:  
– Yläkiventie 5 C-talon pohjoispuolelle ehdotettua tontin luoteisosaan 

sijoitettua uudisrakennuspaikkaa on siirretty noin 5 metriä pohjoi-
semmaksi kerrosalaa muuttamatta samalla rakennusalan mittoja 
tarkistaen. 

 
Lausunnot 
 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) totesi lausunnossaan, 

että rakennusaikaista haittaa kohteissa on rajoitettava, koska Yläkiven-
tietä tulee voida liikennöidä myös rakennustöiden aikana. Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) huomautti, että asema-
kaavaselostuksen vesihuoltoliitteeseen tulee lisätä asemakaavamuu-
toksen edellyttämä lisärakentaminen ja asemakaavaselostuksessa tu-
lee esittää lisärakentamisen kustannusarvio. Rakennettuja tonttive-
sijohtoja ja/tai viemäreitä jää uusien tonttien rakennusalojen kohdalle, 
joten infrastruktuurin siirrosta tulee tonttien sopia keskenään. Raken-
nusvalvontavirasto esittää, että opiskelija- ja erityisasuminen sekä 
ikäihmisten palveluasuminen erityisasumisen muotoina tarvitsevat li-
sämäärittelyä. Ikäihmisten palveluasumisen osalta tulisi määrittää edel-
lytettävät palvelut ja tulisi antaa asumismuotoa koskevat määräykset 
autopaikkojen vähimmäismääristä. Tonteilla on harkittava määrättä-
väksi koko tontin eritelty sallittu enimmäiskerrosala (tontin olemassa 
olevien rakennusten rakennusalojen sallittu enimmäiskerrosala + uu-
den rakennuksen sallittu enimmäiskerrosala), koska esitetyt tarkat ra-
kennuskohtaiset kerrosalat perustuvat tietojärjestelmään, jossa voi olla 
epätarkkuuksia. Rakennusvalvonta piti määräyksiä kaupungin huleve-
sistrategian huomioimisesta sekä asuntojen varustamisesta koneellisel-
la ilmanvaihdolla tarpeettomina, mutta sen sijaan jätekatosten viherka-
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ton osalta määräystä tuli tarkentaa kasvillisuuden osalta. Jätteiden ai-
taamisesta tai suojaamisesta pyydettiin harkittavaksi lisäystä kaava-
määräyksiin. Asuntotuotantotoimisto pyysi pienten 60 k-m2:n liiketilojen 
vapautusta autopaikkavaatimuksista. 
 
Asemakaavan muutosehdotusta on tarkistettu lausuntojen johdosta 
seuraavasti:  
 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY vesihuollon 
lausunnon johdosta tehdyt muutokset:   
– Selostuksen liitteenä oleva vesihuoltoverkoston kartta on päivitetty.  
 
Rakennusvalvontaviraston lausunnon johdosta tehdyt muutokset:  
– Huleveden hallintaa koskevasta määräyksestä on poistettu viittaus 

kaupungin hulevesistrategiaan, koska se on käytössä vain tois-
taiseksi. 
 

Lisäksi kaavaan tehtiin kaksi muutosta, jotka eivät johtuneet muistutuk-
sista tai lausunnoista:  
 
– 60 k-m2:n tiloja koskevaan kaavamääräykseen on lisätty lause: "Ti-

loja varten ei tarvitse rakentaa väestönsuojaa."  
– Kaavamääräykseen on lisätty: "Asemakaavassa osoitetun kerros-

alan lisäksi porrashuoneita saa laajentaa niin, että ne voidaan va-
rustaa hissillä. Porrashuoneen laajennus saa ulottua rakennusalan 
ulkopuolelle enintään 3 metriä."  

 
8 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 27.1.2015 ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaa-
van muutosehdotuksen hyväksymistä.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 27.10.2015 muuttaa asemakaa-
van muutosehdotusta. 
 
 
Helsingissä 27.10.2015 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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