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1
TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien pientalokortteleiden raken-
tamisen Kuninkaantammentien ympäristöön. Nykyisten omakotitonttien
rakentamistehokkuutta korotetaan arvosta e = 0,20 arvoon e = 0,25.
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen korttelialue rajautuu nykyistä pie-
nemmäksi. Laitoksen toimintaedellytykset alueella turvataan. Kunin-
kaantammentien linjaus suojellaan, ja kadun päässä varaudutaan bus-
sin kääntöpaikkaan ja päätepysäkkiin. Kuninkaantammentiehen liittyy
uusi Vedenkierto-katu. Tärkeiden ulkoilureittien jatkuvuudesta huolehdi-
taan.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on viihtyisä ja kaupunkikuvalli-
sesti mielenkiintoinen pientaloalue. Tavoitteena on alueen suunnittelu
ja toteuttaminen ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen täh-
tääviä teemoja painottaen niin, että alueen luonto- sekä kulttuurihistori-
alliset arvot ja ominaispiirteet säilyvät.

Uutta asuntokerrosalaa on 10 121 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin
250 300.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta on esitetty 6 mielipidettä.

Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä info- ja näyttelytila
Laiturilla, kaupungintalon ilmoitustaululla, Kannelmäen kirjastossa sekä
viraston internetsivuilla. Muutosluonnoksesta on jätetty 7 mielipidettä,
jotka on otettu kaavoitustyössä huomioon.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti asemakaavan muutosehdotuksen
hyväksymistä.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lau-
sunnot. Muistutuksia ei esitetty. Lausunnoissa esitettiin yhdyskuntatek-
niseen huoltoon, ympäristöhäiriöihin, liikennejärjestelyihin, hulevesijär-
jestelyihin, luontoarvoihin sekä rakentamistapaan ja -tehokkuuteen
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kohdistuvia huomautuksia. Asemakaavan muutosehdotukseen tehtiin
muutoksia, jotka on selostettu kohdassa Suunnittelun vaiheet.

2
LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavan muutosta koskevat seuraavat erityistavoitteet:

- riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käy-
tössä varmistettava tonttimaan riittävyys

- merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen
palvelualueelle

- on turvattava väestön tarpeiden edellyttämät ylikunnalli-
seen virkistyskäyttöön soveltuvat riittävän laajat ja vetovoi-
maiset alueet ja niitä yhdistävän viheralueverkoston jatku-
vuus.

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta ja yhdyskun-
tateknisen huollon aluetta. Alueen pohjoisosa on merkitty kulttuuriym-
päristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Alueen
halki on merkitty kulkevaksi raakavesitunneli.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualueen pohjoisreunassa kulkeva Van-
taanjoki on merkitty Natura 2000 -verkostoon kuuluvaksi alueeksi.

Osayleiskaava

Alueella on voimassa Kuninkaantammen osayleiskaava (kaupunginval-
tuusto 4.6.2008, tullut kaava-alueella voimaan 5.12.2008), jonka mu-
kaan suunnittelualue on:
- yhdyskuntateknisen huollon aluetta
- pientalovaltaista asuntoaluetta, jolla sallitaan asuinympäristöön so-

veltuvia työtiloja
- pientalovaltaista asuntoaluetta tai palvelujen aluetta, jolla sijaitsee

suojeltava rakennus
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- lähivirkistysaluetta
- puistomaista virkistysaluetta, jolla sallitaan virkistystoimintaa palve-

leva rakentaminen
- urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta, jolle sallitaan näihin toimintoi-

hin liittyvä rakentaminen ja pysäköinti sekä
- vesialuetta.

Lisäksi alueelle on merkitty 110 kV:n voimalinjan sekä maanalaisten
vesijohtojen ja tilojen varaukset. Kulttuurihistoriallisesti arvokas Kunin-
kaantammentien linjaus tulee säilyttää. Nyt laadittu asemakaavan muu-
tos on osayleiskaavan mukainen.

Maanalainen yleiskaava

Maanalaisessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 8.12.2010) alueelle
on osoitettu nykyinen maanalainen tunneliyhteys ja suunniteltu maan-
alainen tila vedenpuhdistuslaitoksen toimintaa varten sekä maanalai-
nen yhteystarve vedenpuhdistamoalueen ja Keskuspuistossa sijaitse-
van maanalaisen tilavarauksen välille.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 9360 (vahvistettu 26.5.1989),
asemakaava nro 10665 (vahvistettu 7.5.1999) sekä asemakaava nro
12150 (vahvistettu 15.1.2014). Niiden mukaan alue on yhdyskuntatek-
nistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta, asuin-
rakennusten ja erillispientalojen korttelialuetta, puisto- ja lähivirkistys-
aluetta, retkeily- ja ulkoilualuetta, katualuetta sekä vesialuetta. Kaupun-
ginrajaa pitkin kulkee varaus voimalinjaa varten. Alueen halki on mer-
kitty varaukset kahta maanalaista vesijohtotunnelia varten. Tontin
33332/1 asuinrakennus on suojeltu kaupunkikuvallisesti merkittävänä.
Vantaanjokea reunustava ranta on kaavassa merkitty luonnonsuojelu-
aluetta varten varatuksi alueeksi. Kuninkaantammentien katualueen itä-
puolella on urheilu- ja ulkoilutoimintaa palvelevien rakennusten raken-
nusala sekä pysäköimispaikka.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Osa alueesta on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistöre-
kisteriin, osa valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin.
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Rakennuskiellot

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

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 8.6.2015.

Maanomistus

Nykyiset pientalotontit ovat yhtä kaupungin omistamaa tonttia lukuun
ottamatta yksityisomistuksessa. Virkistysalue Kuninkaantammentien ja
Vantaan rajan välissä on yksityisomistuksessa. Muu alue on kaupungin
omistuksessa.

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö

Alue sijaitsee Kaarelan kaupunginosassa, Kuninkaantammen koillis-
osassa, rajautuen Vantaan vastaiseen kaupunginrajaan ja Silvolan
pientaloalueeseen, Vantaanjokeen, Keskuspuistoon sekä Kuninkaan-
tammen keskustan kaava-alueeseen. Alue on väljästi rakennettua pien-
taloaluetta, vedenpuhdistuslaitoksen tonttimaata sekä monimuotoista
virkistys- ja metsäaluetta.

Kuninkaantammentie on tiekunnan ylläpitämä tie, joka on yleisessä
käytössä. Jalkakäytäviä ei ole rakennettu, ja osin tästä johtuen tie koe-
taan vaaralliseksi. Tie jatkuu kaava-alueen ulkopuolella virkistysreittinä.

Kuninkaantammentien varren pientalotonttien tonttitehokkuus on e =
0,20. Tonteista osa on kaavan sallimaa väljemmin rakennettuja, osalle
on myöhemmin täydennysrakennettu omakoti- ja paritaloja. Kuninkaan-
tammenpuistoa reunustavat, matalat rivi- ja kerrostalot (tontti 33322/1)
on rakennettu1950-luvun lopulla alun perin vesilaitoksen henkilökunnan
asunnoiksi. Tonttitehokkuutta on myöhemmin nostettu e = 0,20:sta e =
0,35:een, mutta tehokkuuden nostoa ei ole toteutettu. Tontin vieressä
sijaitsee vanha asuinkäytössä oleva huvilarakennus sekä varastora-
kennuksia. Kuninkaantammentien itäpuolella Keskuspuiston reunassa
sijaitsee aiemmin vesilaitoksen työmaaruokalana toiminut Pitkäkosken
ulkoilumaja.

Vedenpuhdistuslaitoksen rakennukset on rakennettu pääosin 1950-lu-
vun lopulla. Tontille on vuonna 2013 valmistunut uusi maanalainen ve-
sisäiliö.
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Palvelut

Lähimmät julkiset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat Hakuninmaalla, Mal-
minkartanossa, Kannelmäessä, Kaivokselassa ja Myyrmäessä. Kunin-
kaantammen keskustaan rakennetaan tulevaisuudessa koulu, päiväkoti
sekä kaupallisia palveluja. Kuninkaantammentien päässä Keskuspuis-
ton laidalla sijaitsee kahvilana toimiva Pitkäkosken ulkoilumaja.

Luonnonympäristö

Vantaanjoki kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin maisema-alueisiin.

Vantaanjokeen rajautuvassa Kuninkaantammenpuistossa maasto ko-
hoaa mäntyvaltaisena kalliometsänä ja laskee joenrantaa vasten jyrk-
känä rantalehtona ja Keskuspuiston suuntaan niittymäisen avoimena.
Maisema vedenpuhdistuslaitoksen ympäristössä on tasainen, ja laitok-
sen rakennukset kohoavat maamerkinomaisesti maisemassa. Kaava-
alueen länsipuolella kohoaa Fanny Churbergin kallion metsäalue. Ku-
ninkaantammentiellä kadunvarsimaisema on vehreä.

Vantaanjoki kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Joessa elää mm. luonto-
direktiivilajit vuollejokisimpukka, joka on Suomessa uhanalainen ja rau-
hoitettu, ja saukko, sekä muita suojeltuja lajeja, kuten virtavesilude. Jo-
enrannassa kaava-alue rajautuu Pitkäkosken rinnelehdon luonnonsuo-
jelualueeseen.

Kuninkaantammenpuisto kuuluu osittain Helsingin metsien luonnon
monimuotoisuuden kannalta merkittävään kohteeseen M45 Pitkäkoski
(METSO, kriteeriluokka I III). Kohteeseen kuuluu Pitkäkosken rannan
lehtoalue, jonka puusto on lehtipuuvaltaista sekametsää, sekä Kunin-
kaantammenpuiston laella kasvava mäntyvaltainen vanha kalliometsä
ja sen länsipuolinen lehtoalue.

Kuninkaantammenpuisto on linnustollisesti arvokas kohde (arvoluokka
III) sekä maisemallisesti merkittävä alue.

Pitkäkosken koskijakso ja siihen liittyvä rantapuusto on tärkeää lepak-
koaluetta (luokka II, lepakkokohde Pitkäkoski-Ruutinkoski-Niskala).

Pitkäkosken länsipään ylittävän sillan kohdan rantakallio on arvokas
geologinen kohde (11 13 kalkkipitoinen kallio, Pitkäkoski).
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Vedenpuhdistuslaitoksen tontin luoteisosan lehtoinen sekametsä on
arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde (Pitkäkosken vedenpuhdistuslai-
tos 30/98, arvoluokka III). Metsässä kasvaa mm. mäkiminttu, joka on
Helsingissä silmällä pidettävä laji sekä muuten huomion arvoisat lajit
kevätlinnunherne ja lehtokuusama.

Kaava-alue kuuluu Vantaanjoen valuma-alueeseen.

Kaupunkisuunnitteluvirastoon on keväällä 2015 saapunut ilmoitus yksi-
tyishenkilön tekemästä liito-oravahavainnosta korttelin 33318 eteläpuo-
lella, Fanny Churbergin kalliota sivuavalla metsäalueella. Alue oli in-
ventoitu keväällä 2014 (Helsingin luoteisosan liito-oravainventointi, En-
viro, Helsingin ympäristökeskus, 2014), jolloin alueelta ei löytynyt merk-
kejä liito-oravasta. Kevään 2015 havainnon jälkeen kaupunkisuunnitte-
luvirasto teetti kyseistä aluetta koskien liito-oravaselvityksen (Kunin-
kaantammen liito-oravatilanne keväällä 2015, Luontotieto Keiron Oy
2015). Selvityksen mukaan maastokäynnillä tehtyjen havaintojen pe-
rusteella alueella ei ole varsinaista lisääntymis- ja levähdyspaikkaa,
mutta liito-orava käyttää aluetta elinpiirinsä osana. Alue on todennäköi-
sesti osa koiraan laajempaa elinpiiriä, jonka varsinainen ydinalue on
toisaalla, esim. Pitkäkoskella tai Haltialan metsäalueella, joissa vuoden
2014 liito-oravainventoinnissa todettiin liito-oravaesiintymät.

Suojelukohteet

Kuninkaantammentien linjaus on osayleiskaavassa suojeltu kulttuuri-
historiallisesti arvokkaana. Kuninkaantammentie on historiallinen länsi-
itä -suuntainen tie, joka jatkuu Keskuspuistossa ulkoilutienä Haltialan
suuntaan.

Kuninkaantammenpuiston vanha asuinrakennus on voimassa olevassa
asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-2 sekä osayleiskaavassa mer-
kinnällä sr.

Kuninkaantammenpuistossa, vanhan asuinrakennuksen pihapiirin tun-
tumassa, kasvaa luonnonsuojelulailla rauhoitettu vanha tammi.

Kaava-alueen länsiosassa virkistysalueella sijaitsee muinaismuistolailla
suojeltu, Kaarelan kaivostoimintaan liittyvä vanha kaivoskuoppa.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alueella on nykyistä rakennuskantaa palvelevia tavanomaisia
vesijohtoja, jäte- ja hulevesiviemäreitä sekä avo-ojia. Kuninkaantam-
mentielle sijoittuu lisäksi kaksi päävesijohtoa (1000 mm ja 600 mm)
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sekä vedenpuhdistuslaitokselta tuleva paineviemäri. Kaava-alueen itä-
reunaan puistoalueelle sijoittuu vedenpuhdistuslaitokselta Vantaan
suuntaan lähtevä 800 mm päävesijohto.

Olemassa oleva rakennuskanta on liitetty Kuninkaantammentiellä sijait-
sevaan sähköverkkoon. Kaava-alueelta ainoastaan vedenpuhdistuslai-
tos on liitetty kaukolämpöverkkoon Perhekunnantieltä tulevan yhteyden
kautta.

Kaava-aluetta sivuaa myös 110 kV:n ilmajohto, joka aiheuttaa ympäris-
töönsä rakentamisrajoituksen. Lisäksi kaava-alueella sijaitsee teknisen
huollon tunneleita. Tunnelien läheisyydessä tulee suunnittelussa ja ra-
kentamisessa noudattaa HSY:n ohjetta vesihuoltoon liittyvien kunnallis-
teknisten tunneleiden päälle ja läheisyyteen rakentamisesta. Lisäksi
raakavesitunnelin varoalueella, 50 metriä tunnelin keskilinjasta molem-
piin suuntiin, tulee noudattaa rakennusvalvontaviraston tärkeän pohja-
vesialueen rakentamistapaohjetta.

Maaperä, kallioperä, pohjavesi sekä niiden pilaantuminen

Kaava-
välillä. Alueen länsilaidalla Fanny Churbergin kallion ja Vesimittarinka-

. Alueen
33 ja maanpinta

Kaava- alue sijoittuu kitkamaa- ja savialueen rajalle. Alueen keskiosa
on savialuetta, jossa saven syvyys enimmillään on noin 4 metriä. Suu-
rimmalla osalla savialuetta savikerroksen paksuus on 2 3 metriä.

Kaava-alueen reunaosat sijoittuvat pääosin kitkamaa-alueille lukuun
ottamatta HSY:n vedenpuhdistuslaitoksen aluetta, joka on pääosin sa-
vialuetta.

Kalliopinta on alimmillaan noin tasolla +21 ja pohjavedenpinnan taso

Alueen pohjoisosassa sijaitsee oja, joka laskee Vantaanjokeen. Ojan-
pohja tarkasteltavan alueen pohjoisreunalla on tasossa +29.8.

Kaava-alueella on tehty maaperän pilaantuneisuusselvitys, joka kohdis-
tettiin alueelle, joka on ollut vedenpuhdistuslaitoksen käytössä. Tutki-
muksessa todettiin yhdessä pisteessä kynnysarvon ylitys arseenilla ja
koboltilla. Muulla kaava-alueella ei historiatietojen perusteella ole ollut
toimintoja, joista olisi voinut johtua maaperän pilaantumista.
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Ympäristöhäiriöt

Asemakaava-alue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitotien 22L
lounaaseen lähtevien lentoreittien välittömässä läheisyydessä, mutta
jää nykyisen ja vuoden 2025 kehitysennustetta kuvaavaan lentomelu-
alueen LDEN > 55 dB ulkopuolelle. Lentoreiteistä johtuen aluetta rasittaa
kuitenkin alueen yli ja vieritse lentävien koneitten äänet. Finavian esit-
tämän arvion mukaan Helsinki-Vantaalta lähtevistä lennoista 20 25 %
suuntautuu kaavoitettavan alueen yli ja vieritse. Katuliikenteestä ei ai-
heudu merkittävää melua kaava-alueelle.

Vedenpuhdistuslaitoksella käytetään toimialalle tyypillisiä prosessikemi-
kaaleja ja pieniä määriä nestemäisiä polttoaineita. Alueella varastoi-
daan nesteytettyä typpeä 50 m³, happea 30 m³ ja hiilidioksidia 50 m³.
Ammoniakkivettä varastoidaan 7 m³, ja kevyttä polttoöljyä noin 50 m³.
Ferrisulfaattia on laitoksella varastoituna neljässä 75 m³:n säiliössä. Li-
säksi alueella on pulloissa nestekaasua ja asetyleeniä. Kemikaaleista
ei arvioida aiheutuvan merkittävää vaaraa laitosalueen ulkopuolelle.
OVA-ohjeiden mukaiset suurten vuotojen eristysalueet jäävät pääosin
laitosalueelle.

3
TAVOITTEET

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on viihtyisä ja kaupunkikuvalli-
sesti mielenkiintoinen, omatoimirakentamiseen hyvin soveltuva pienta-
loalue noin 250 300 uudelle Kuninkaantammen asukkaalle. Tavoit-
teena on rakentamisen suunnittelu ja toteuttaminen siten, että alueen ja
sen lähiympäristön luonto- sekä kulttuurihistorialliset arvot ja ominais-
piirteet säilyvät. Tavoitteita ovat hulevesien luonnonmukainen hallinta,
puurakentaminen, viherkatteiden käyttö osalla rakennuksista sekä
muut ilmastonmuutokseen hillintään tähtäävät ratkaisut.

Tavoitteena on joukkoliikenteen ulottaminen Kuninkaantammentien
päähän laajojen, vilkkaassa käytössä olevien virkistysalueiden äärelle
sekä nykyisten ja uusien asukkaiden ulottuville. Tavoitteina ovat Kunin-
kaantammentien ja Paletinkierron yhdistävän Vedenkierron rakentami-
nen, jalankulun turvallisuus Kuninkaantammentiellä sekä paikallisten ja
seudullisten virkistysyhteyksien jatkuvuus.

Vedenpuhdistuslaitoksen toimintaedellytykset alueella turvataan.
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4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Vedenpuhdistuslaitoksen tonttia on kaupunkirakenteen tiivistämisen
myötä katsottu tarpeelliseksi rajata pienemmäksi. Kaupungin kiinteistö-
viraston hallinnoimat Kuninkaantammentien vanhat vesilaitoksen työ-
suhdeasunnot ovat peruskorjaustarpeessa ja tontti väljästi rakennettu.
Asemakaavan muutoksessa vesilaitoksen tonttimaata, vesilaitokseen
liittynyt asuntotontti sekä lähivirkistysaluetta muutetaan erillispientalo-
kortteleiksi ja katualueeksi. Nykyisiä pientalotontteja tiivistetään.

Asemakaavan muutoksessa muodostuu uusia, pääosin ns. yhden per-
heen omakotitontteja rakennettavuudeltaan suhteellisen hyvälle maa-
perälle. Näin Kuninkaantammen uuteen kaupunginosaan saadaan ker-
rostalorakentamisen vastapainoksi suuria perheasuntoja hyvien joukko-
liikenneyhteyksien palvelualueelle.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 31,3 ha, josta erillispientalojen korttelialu-
etta on 6,3 ha, yhdyskuntateknisen huollon korttelialuetta 10,7 ha, puis-
toa 1,8 ha, lähivirkistysaluetta 1,7 ha, retkeily- ja ulkoilualuetta 7,4 ha,
vesialuetta 0,5 ha ja katualuetta 2,9 ha. Kerrosalaa asemakaavan muu-
toksessa on yhteensä 72 195 k-m², josta asumista on 18 693 k-m².
Uutta asuntokerrosalaa muodostuu 10 121 k-m². Vedenpuhdistuslaitok-
sen tontin kerrosala on 53 502 k-m².

Erillispientalojen korttelialue (AO)

Nykyisten erillispientalotonttien tonttitehokkuus nostetaan arvosta e =
0,20 arvoon e = 0,25. Kerrosalasta saa enintään 60 % rakentaa yhteen
kerrokseen. Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi ja rakennus-
alan estämättä saa rakentaa erillisiä autokatoksia, autotalleja, sauna-,
työ-, varasto- tms. tiloja enintään 25 m²/asunto. Lisäksi saa rakentaa
kerrosalan ja rakennusalan estämättä asuinrakennukseen liittyvää kuis-
titilaa, kasvihuonetta tms. 5 % asemakaavassa sallitusta kerrosalasta.
Asuinrakennuksiin saa sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta työ-
ja liiketilaa enintään 20 % asuinrakennuksen kerrosalasta. Kellareiden
rakentaminen on kielletty kortteleissa 33318 33319. Olemassa olevia
kellareita hyödynnettäessä tulee rakenteiden vesitiiviys varmistaa.
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Erillispientalojen korttelialue (AO-1)

Uudet korttelialueet sijoittuvat Vedenkiertoon tukeutuvan Vesimittarin-
kadun ympäristöön sekä Kuninkaantammentiehen liittyvän uuden Pit-
käkoskentien varteen. Tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,34. Tavoit-
teena on kaksikerroksinen, tiivis omakotirakentaminen. Rakennukset
tulee rakentaa puurakenteisina perustuksia lukuun ottamatta. Asuntoja
saa sijoittaa päällekkäin.

Asemakaavaan merkitystä kerrosalasta saa enintään 60 % rakentaa
yhteen kerrokseen. Pääosalla tonteista saa kaavaan merkityn kerros-
alan lisäksi rakentaa autokatoksen tai -tallin, sauna-, työ-, varasto- tms.
tiloja sisältävän yksikerroksisen talousrakennuksen (ta), johon tulee ra-
kentaa viherkatto. Osalla tonteista asuinrakennuksen ensimmäiseen
kerrokseen saa rakentaa kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi autotalli-,
varasto- ja huoltotilaa enintään 25 m²/asunto (at). Kaikilla tonteilla saa
rakentaa kerrosalan ja rakennusalan estämättä asuinrakennukseen liit-
tyvää kylmää kuistitilaa, kasvihuonetta tms. 5 % asemakaavassa salli-
tusta kerrosalasta. Asuinrakennuksiin saa sijoittaa ympäristöhäiriötä
aiheuttamatonta työ- ja liiketilaa enintään 20 % asuinrakennuksen ker-
rosalasta. Kellareiden rakentaminen on kielletty kortteleissa 33318
33319 sekä 33407 33410. Kellareiden alimmasta sallitusta louhintata-
sosta on kaavamääräys korttelissa 33332, korttelin 33322 tontilla 1 ja
korttelin 33413 tontilla 2.

Asuinrakennuksissa tulee olla harjakatto. Julkisivuväreinä tulee käyttää
pääosin keltaisen, punaisen tai ruskean murrettuja maavärejä ja harki-
tusti edellisiin sopivia sinisen ja vihreän sävyjä. Vierekkäiset rakennuk-
set tulee olla värisävyltään keskenään erilaisia.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET)

Vedenpuhdistuslaitoksen tontti pienenee nykyisestä. Tonttitehokkuus-
luku e = 0,5 säilyy.

Asemakaavassa on määräys, jonka mukaan tontilla tulee vettä läpäise-
mättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä viivyttää siten, että viivytyspainan-
teiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 0,5 kuu-
tiometriä jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden,
ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Tontin länsireunaan on kaava-
kartassa osoitettu sijainniltaan likimääräinen vyöhyke hulevesipainan-
teita varten.
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Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusten ja rakentei-
den sopeutuminen kaupunkikuvaan. Tontti tulee aidata kaupunkiku-
vaan soveltuvalla aidalla ja istutuksin. Mahdolliset varastointikentät,
milloin ne sijaitsevat kaupunkikuvallisesti näkyvillä paikoilla, tulee rajata
näkösuoja-aidoin.

Tontin luoteisosan metsäalueen kaupunkikuvallisesti arvokas puusto
tulee säilyttää elinvoimaisena ja tarvittaessa tulee istuttaa uusia puita.
Alueella kasvaa mm. Helsingissä harvinainen mäkiminttu.

Puisto (VP)

Vesimittarinkadun uuden pientaloalueen ja nykyisten pientalotonttien
väliin sijoittuvaan Vesimittarinpuistoon rakennetaan hulevesien viivy-
tysallas, istutuksia sekä pienimuotoinen oleskelupaikka.

Kaava-alueen länsiosassa nykyistä virkistysaluetta liitetään osaksi
Fanny Churbergin kallion puistoa. Puistoon korttelin 33318 länsireu-
naan rakennetaan ulkoilutieyhteys Kuninkaantammentien ja Vesimitta-
rinkadun välille (Vesimittarinpolku). Puistossa kulkevat nykyinen ulkoi-
lureitti (Venny Soldanin polku) säilyy. Reitin reunassa sijaitsee vanha
kaivoskuoppa, joka on kaavassa merkitty suojelumerkinnällä.

Lähivirkistysalue (VL)

Kaupunginrajan ja Kuninkaantammentien väliin sijoittuvalla kapealla
alueella kulkee 110 kV voimalinja sekä yhdyskuntateknisiä johtoja.

Retkeily- ja ulkoilualue (VR)

Kuninkaantammentien päässä sijaitsevalle retkeily- ja ulkoilualueen
osalle on merkitty urheilu- ja ulkoilutoimintaa palvelevien rakennusten
rakennusala, jolla nykyinen Pitkäkosken maja sijaitsee.

Kuninkaantammenpuiston pinta-ala pienenee nykyisestään noin 0,9 ha.
Uusi rakentaminen sijoittuu pääosin nykyiselle asuintontille sekä puis-
tossa sijaitsevien talousrakennusten paikalle. Luonto- ja suojeluarvojen
sekä maiseman kannalta arvokkaimmat paikat säilyvät rakentamatto-
mina. Nykyisen asuntokorttelin läpi Vantaanjoen rantaan johtava virkis-
tys- ja huoltoyhteys muutetaan asuntokaduksi, Pitkäkoskentieksi. Katu
jatkuu puistossa ulkoilureittinä, jolla huoltoajo on sallittu. Rajaojaa myö-
täilevä reitti Pitkäkosken majalta joenrantaan nimetään Pitkäkoskenpo-
luksi. Kaava-alueen itäreunaa pitkin Vantaanjokeen laskeva oja nime-
tään kaava-alueella Pitkäkoskenojaksi.



12

Liikenne

Kaava-alueelle Kuninkaantammenkierron risteyksestä kääntyvä Kunin-
kaantammentie on päättyvä paikallinen kokoojakatu. Kuninkaantam-
mentieltä erkanee etelän suuntaan toinen paikallinen kokoojakatu, Ve-
denkierto, joka tulevaisuudessa liittyy etelässä Paletinkiertoon. Sekä
Kuninkaantammentieltä että Vedenkierrolta erkanee tonttikatuja, joilta
pääsee ajamaan tonteille.

Pyöräily on ajoradalla kaikilla kaduilla. Kuninkaantammentien päästä
pyöräily johdetaan Keskuspuistoon yhdistetylle jalankulun ja pyöräilyn
ulkoilutielle.

Asemakaavan asuntojen osalta autopaikkamääräykset perustuvat kau-
punkisuunnittelulautakunnan vuonna 2015 hyväksymiin laskentaohjei-
siin. Autopaikkoja tulee rakentaa pientalotonteille, joilla on enintään
kaksi asuntoa, vähintään 1 ap/asunto ja lisäksi 1 ap/asunto auton tila-
päistä säilyttämistä varten. Pientalotonteille, joilla on enemmän kuin
kaksi asuntoa, tulee autopaikkoja rakentaa vähintään suurempi luvuista
1 ap/100 k-m2 tai 1 ap/asunto. Vieras- ja asiointipysäköintipaikat on
osoitettu Vedenkierrolle.

Kuninkaantammentielle on suunniteltu johdettavan bussilinja, joka kul-
kee Kuninkaantammen ja Helsingin keskustan väliä. Kyseisen linjan
päätepysäkki sijaitsee Kuninkaantammentien päässä. Kuninkaantam-
menkierrolle on suunniteltu ainakin kaksi bussilinjaa, joista toinen on
poikittainen runkolinja. Runkolinja kulkee Kuninkaantammen keskustan
läpi.

Palvelut

Alueen palvelut sijaitsevat pääosin Kuninkaantammen keskustan alu-
eella. Kuninkaantammentien päässä sijaitsevalle retkeily- ja ulkoilualu-
een osalle on osoitettu rakennusala, jolle voi sijoittua urheilu- ja ulkoilu-
toiminnan palveluja. Tämä mahdollistaa ulkoilumajan toiminnan jatku-
misen.

Suojelukohteet

Vantaanjoki kuuluu kaava-alueella Natura 2000 -verkostoon ja on ase-
makaavassa merkitty Natura 2000 -verkostoon kuuluvaksi alueeksi.

Kuninkaantammenpuiston rantalehto sekä vesilaitoksen tontilla sijait-
seva mäkimintun kasvuympäristö on merkitty merkinnällä sl.
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Kuninkaantammenpuistossa kasvava rauhoitettu tammi on merkitty
merkinnällä sl-1.

Tontilla 33332/1 sijaitseva vanha huvilarakennus on merkitty merkin-
nällä sr-2.

Kuninkaantammentien linjaus on merkitty säilytettäväksi (s).

Kaarelan kaivostoimintaan liittyvä vanha kaivoskuoppa Fanny Churber-
gin kallion puistossa on merkitty merkinnällä sm-2.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta perustason aluetta.

Luonnonympäristö

Asemakaavaa on muutettu kaavaluonnosvaiheen jälkeen tehdyn liito-
oravahavainnon ja havainnon vuoksi laaditun liito-oravaselvityksen pe-
rusteella siten, että Vesimittarinpolun katualue ja sen lännenpuoleiset
tontit on poistettu ja alue on liitetty osaksi puistoa (Fanny Churbergin
kallio). Muutoksen myötä pääosa alueella olevaa, liito-oravalle hyvin
soveltuvaa metsää säilyy.

Ekologinen kestävyys

Ekologinen kestävyys, ilmastonmuutoksen hillintätoimet sekä kaupunki-
resilienssi ohjaavat suunnittelua ja rakentamista kaava-alueella. Kaikilla
korttelialueilla on sovellettava matalaenergiarakentamisen periaatteita
ja hyödynnettävä uusiutuvaa energiaa. Uudet pientalokorttelialueet tu-
lee toteuttaa puurakenteisina. Sade- ja sulamisvesiä viivytetään alueel-
lisesti Vesimittarinpuistoon rakennettavassa hulevesialtaassa. Lisäksi
vesiä viivytetään tonteilla mm. viherkatteilla.

Kaavan laadinnan yhteydessä on käytetty ns. viherkerroin-työkalua. Vi-
herkerroin on suhdeluku tontin painotetun viherpinta-alan ja tontin ko-
konaispinta-alan välillä. Painotettu viherpinta-ala koostuu erilaisten vi-
herkerroinelementtien (esim. nurmi, viherkatto, istutettava puu) yhteen-
lasketuista painotetuista pinta-aloista. Laskennassa käytettävät ele-
menttien painotukset on määritelty ekologisuuden, toiminnallisuuden,
maisema-arvon ja kunnossapidon näkökulmasta, huomioiden kaupun-
gin maankäytön asiantuntijoiden näkemykset.

Kaava-alueen uusille pientalokorttelialueille (AO-1) on laskettu viher-
kertoimeksi 1,0 (tavoitetaso 0,8). Laskennassa on huomioitu vain ne
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viherkerroinelementit, jotka ovat kaavamerkinnöin ja -määräyksin edel-
lytetty toteutettaviksi.

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueen katujen ja vesihuollon yleissuunnitelmassa uudet alueet on
suunniteltu liitettäväksi rakennettuun vesijohtoverkkoon kolmessa koh-
dassa Kuninkaantammentiellä. Kaava-alueen etelä- ja pohjoisosa muo-
dostavat omat viemäröintialueensa. Etelässä jätevedet johdetaan viet-
toviemäreillä lähelle Helsingin ja Vantaan rajaa, missä viemäri liitetään
rakennettuun jätevesiviemäriin. Pohjoisosassa jätevedet kootaan viet-
toviemärillä Pitkäkoskentien pohjoispäähän sijoittuvalle pumppaamolle,
jolle kaavassa on esitetty 10 m x 10 metrin aluevaraus. Pumppaamolta
jätevedet pumpataan paineviemäriä pitkin Kuninkaantammentiellä si-
jaitsevaan rakennettuun viettoviemäriin.

Hulevesiviemäröinnin suunnittelussa on otettu huomioon Helsingin kau-
pungin hulevesistrategian päämäärät sekä noudatettu hulevesien käsit-
telyn ja johtamisen prioriteettijärjestystä paikallisten olosuhteiden mah-
dollistamalla tavalla. Lisäksi hulevesien hallintatoimilla pyritään pitä-
mään virtaamaolosuhteet rakentamista edeltäneellä tasolla hidasta-
malla ja vähentämällä Vantaanjokeen purkautuvaa pintavaluntaa. Ta-
voitteena on myös huleveden mukana kulkeutuvan kiintoaineksen mää-
rän vähentäminen.

Kuninkaantammentielle ja uusille kaduille rakennetaan viettoviemä-
röinti, jota pitkin hulevedet johdetaan Vantaan suuntaan laskevaan avo-
ojaan ja edelleen Vantaanjokeen. Kuninkaantammentien itäpäähän ja
Pitkäkoskentien pohjoispäähän rakennetaan imeytyskaivot. Kuninkaan-
tammentien eteläpuoliselta rakennettavalta alueelta tulevia hulevesiä
viivytetään Vesimittarinpuistoon rakennettavassa hulevesialtaassa. Ve-
silaitoksen tontin länsireunaan tulisi tehdä vettä pidättävä painanne,
jolla viivytetään hulevesiä ennen niiden johtamista Vedenkierrolle ra-
kennettavaan hulevesiviemäriin.

Energiahuollon ja tietoliikenteen verkostot täydentyvät alueelle sen ra-
kentuessa.

Kaavaan on katualueiden ulkopuolelle johtokujilla merkitty nykyisten ja
rakennettavien johtojen ja sähköverkon kaapeleiden reittien aiheutta-
mat rasitteet. Kaavamääräyksillä on lisäksi kiinnitetty erityistä huomiota
päävesijohdon läheisyyteen rakentamisesta sekä esitetty teknisen
huollon tunnelit.
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Kaava-alue on normaalisti rakennettavaa. Savialueilla rakennukset pe-
rustetaan tukipaaluilla. Kitkamaa-alueilla kaksikerroksiset pientalot voi-
daan perustaa anturoilla kantavan kitkamaan tai louhitun kallion va-
raan. Savialueella kadut ja putkijohdot perustetaan syvästabiloidun
maan varaa. Myös tontit perustetaan savialueella syvästabiloinnilla.

Vesiaihe/viivytysallas tulee rakentaa vettäpidättäväksi allasrakenteeksi,
jonka pohjalle ja altaan reunoille tulee rakentaa tiivistyskerros. Lisäksi
allasrakenne tulee mitoittaa ympäröivää pohjaveden nostetta vastaan.

Alueen käyttöhistorian ja tehtyjen tutkimusten perusteella alueella ei ole
tarvetta tehdä pilaantuneen maaperän kunnostustoimia. Tutkimuksissa
havaittu vähäinen kynnysarvoylitys arseenilla ja koboltilla tulee ottaa
huomioon ja kynnysarvopitoinen maa-aines poistaa, jos havaintopis-
teen läheisyyteen sijoitetaan erityisen herkkiä toimintoja kuten lasten
leikkipaikka. Kynnysarvopitoisia maita kaivettaessa ja alueelta pois kul-
jetettaessa tulee maa-aines toimittaa luvalliseen vastaanottopaikkaan.

Ympäristöhäiriöt

Kaava-alue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman varsinaisen lento-
meluvyöhykkeen LDEN > 55 dB ulkopuolella, mutta alueen voidaan tul-
kita sijoittuvan vyöhykkeelle LDEN 50 55 dB. Jotta alueen yli ja vieritse
lentävien koneitten äänet eivät aiheuttaisi asuinrakennusten sisätiloihin
häiriötä, edellytetään kaavassa asuinhuoneiden ulkokuorelta 32 dB ää-
nitasoeroa lentoliikenteen melua vastaan.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksissaan 13.12.2006, 9.2.2011,
13.8.2014 ja 1.4.2015 esittää kaava-alueelle tulevien uusien katujen ni-
meksi Vedenkierto (Vattenringen), Vesimittarinkatu (Vattenlöpargatan),
Vesimittarinkuja (Vattenlöpargränden), Vesimittarinpolku (Vatten-
löparstigen), Pitkäkoskentie (Långforsvägen), Pitkäkoskenkuja (Lång-
forsgränden), olemassa olevan ulkoilureitin nimeksi Pitkäkoskenpolku
(Långforsstigen), uuden puiston nimeksi Vesimittarinpuisto (Vatten-
löparparken) sekä kaava-alueen itäreunaa pitkin Vantaanjokeen laske-
van ojan nimeksi Pitkäkoskenoja (Långforsbäcken). Nimistötoimikunnan
perusteluna on alueella oleva vesilaitostoiminta sekä lähistöllä sijaitseva
Vantaanjoen Pitkäkoski.
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5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Kaavan toteuttaminen tiivistää ja eheyttää nykyistä väljää yhdyskunta-
rakennetta. Yhdyskuntateknistä huoltoa varten kaavoitettua maata ja
lähivirkistys- ja retkeilyaluetta muutetaan asumiseen ja puistoksi. Vesi-
laitoksen entisten työsuhdeasuntojen tilalle on suunniteltu uutta pienta-
lorakentamista.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaava mahdollistaa Kuninkaantammentien uudet katujärjestelyt ja jouk-
koliikenteen ulottamisen Keskuspuiston reunaan. Alueen rakennuttua
Kuninkaantammentielle on ennustettu 600 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Alueen vesihuollon järjestelyjä uusitaan Kuninkaantammentien perus-
parannuksen yhteydessä ja uusien alueiden rakentuessa. Kaavamuu-
tos mahdollistaa teknisen huollon verkoston rakentamisen kaava-alu-
eelle.

Vaikutukset maisemaan ja luontoon

Rakentaminen sijoittuu osittain nykyisille metsäisille virkistysalueille.
Osayleiskaavan mukainen rakentaminen kuitenkin varmistaa virkistys-,
luonto- ja maisema-arvojen kannalta riittävän yhtenäiset virkistys- ja
metsäalueet.

Vantaanjokeen kulkeutuvia hulevesiä viivytetään hulevesien hallinta-
suunnitelman mukaisesti toteutettavassa alueellisessa hulevesijärjes-
telmässä, joka mm. parantaa valumaveden laatua. Osayleiskaava-alu-
eelta tehdyn Natura-arvion mukaan rakentamisen aiheuttamat muutok-
set Vantaanjoen vedenlaadussa ovat erittäin vähäisiä. Koska vaikutuk-
set vedenlaadussa jäävät vähäisiksi, ei hankkeella voida katsoa olevan
merkittäviä vaikutuksia Vantaanjoen Natura 2000 -alueeseen ja alu-
eella esiintyviin luontodirektiivilajeihin vuollejokisimpukkaan ja sauk-
koon, eikä muihin suojeltuihin lajeihin kuten virtavesiluteeseen. Hank-
keella ei Natura-arvion mukaan ole vaikutuksia muihin suojelualueisiin,
kuten Pitkäkosken rinnelehtoon. Myöskään yhteisvaikutukset muiden
hankkeiden kanssa eivät ole merkittäviä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa liito-oravalle hyvin soveltuvan met-
sän säästymisen valtaosaltaan Fanny Churbergin kallion puistossa.
Jäljelle jäävän soveltuvan metsän pinta-ala on noin 0,4 ha, ja yhteensä
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liito-oravalle käyttökelpoista metsää on kaavaehdotuksessa noin 1,6
ha. Alueelta löytyy useita liito-oravalle soveltuvia puustoisia yhteyksiä
mm. Keskuspuiston suuntaan. Asemakaavan muutos ei laske liito-ora-
van suojelun suotuisaa tasoa.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Ilmastonmuutoksen johdosta erilaiset ääriolosuhteet lisääntyvät.
Kaava-alueelle rakennettavat hulevesiratkaisut ja viherkatteet ehkäise-
vät tulvariskejä rankkasateiden aikana ja viilentävät pienilmastoa helle-
kausien aikana. Suurten puiden istuttamisella katualueelle on monia
vaikutuksia ekologiseen kestävyyteen; puut varjostavat, imevät ja haih-
duttavat vesiä.

Puurakentaminen vähentää oleellisesti rakentamisen aiheuttamia kas-
vihuonekaasupäästöjä. Elinkaaritarkastelussa materiaalin valmistuksen
ja rakentamisaikaisten päästöjen osuus on yhä merkittävämpi käytönai-
kaisen energiatehokkuuden parantuessa. Ilmastonmuutoksen hillitse-
miseksi tätä hiilipiikkiä on vähennettävä käytettävissä olevin keinoin.
Puurakentaminen myös sitoo hiiltä, ja rakennusten rakenteet ovat pit-
käaikaisia hiilivarastoja.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen Helsingissä hyvien joukkoliikenneyh-
teyksien varressa on kestävä ratkaisu.

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

Monipuolinen rakentaminen ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut
edesauttavat eri väestöryhmien viihtymistä Kuninkaantammessa. Jouk-
koliikenteen mahdollistaminen hyvien virkistysalueiden ääreen helpot-
taa autottomien liikkumista.

Uudisrakentaminen, siitä johtuva lisääntyvä liikenne ja muutokset ym-
päristössä voivat aluksi vähentää viihtyisyyden tunnetta nykyisten
asukkaiden keskuudessa. Toisaalta uusien asukkaiden myötä palvelut
ja liikenneyhteydet paranevat, mikä yleensä lisää asukkaiden tyytyväi-
syyttä alueella.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman
arvonlisäveroa katurakentamisesta 3,2 milj. euroa sekä puistoalueiden
rakentamisesta 0,3 milj. euroa. Esirakentamiskustannuksiksi on arvioitu
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noin 0,6 0,8 milj. euroa riippuen materiaalin saatavuudesta. Katuraken-
tamisen kustannuksista noin puolet muodostuu uusien katujen rakenta-
misesta ja puolet Kuninkaantammentien perusparannuksesta liikenne-
suunnitelman mukaiseksi.

Kokonaisuudessaan kaupungille aiheutuu asemakaavaehdotuksen to-
teuttamisesta noin 4 miljoonan euron kustannukset, eli kaavoitettuun

-m2. Tonttien rakennusoikeuden
myynnistä kaupunki voi saada noin 5 6 miljoonan euron tonttitulot.

Yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisesta aiheutuu kustannuk-
sia verkostojen haltijoille ilman arvonlisäveroa vesihuollosta 1,6 milj.
euroa ja kaukolämmöstä 0,65 milj. euroa ja sähköverkosta 0,1 milj. eu-
roa.

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 arvi-
ointisuunnitelma (päivätty 30.4.2014).

Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia
ja tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 19.5.2014.

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtä-
vänä info- ja näyttelytila Laiturilla, kaupungintalolla ja Kannelmäen kir-
jastossa 2.3. 20.3.2015.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä Helsingin kaupunginkanslian, kiinteistöviraston tonttiosaston, tila-
keskuksen ja geoteknisen osaston, rakennusviraston, rakennusvalvon-
taviraston, ympäristökeskuksen, kaupunginmuseon, liikuntaviraston,
Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin kaupungin liikenne-
laitos -liikelaitoksen (HKL), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän
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(HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Uu-
denmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) sekä Van-
taan kaupungin kanssa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 13 mielipidettä, joista kuusi koski osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa ja seitsemän asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi
suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa, asukastapaa-
misessa ja puhelimitse.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet kohdistuivat
mm. lisääntyvään liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen, mahdolliseen
bussiyhteyteen, uusien kortteleiden sijaintiin, nykyisten tonttien huleve-
sien johtamisen järjestämiseen, ulkoilumajan säilymiseen sekä nykyi-
siin asukkaisiin ja luontoon kohdistuviin vaikutuksiin.

Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat liikenteeseen, uu-
sien kortteleiden sijaintiin, rakentamisen määrään sekä alueen luonto-
arvoihin.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon. Bussin kääntöpaikka
on suunniteltu niin, että ulkoilumaja voi säilyä nykyisellä paikallaan.
Naapureiden nykyiset tonttien kuivatusjärjestelmät on huomioitu niiltä
osin kuin se on mahdollista. Arvokkaat luonto- ja kulttuurihistorialliset
kohteet on merkitty tarvittavin suojelumerkinnöin. Kortteleiden sijaintia
on muutettu ja katujärjestelyjä tarkistettu.

Lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 18.9. 19.10.2015.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Uudenmaan ELY-keskuk-
sen, yleisten töiden lautakunnan, kiinteistölautakunnan, ympäristökes-
kuksen, Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymän (HSL) sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY) lausunnot. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnoissa esitettiin yhdyskuntatekniseen huoltoon, ympäristöhäiri-
öihin, liikennejärjestelyihin, hulevesijärjestelyihin, luontoarvoihin sekä
rakentamistapaan ja -tehokkuuteen kohdistuvia huomautuksia. Lisäksi
kaavaselostusta esitettiin tarkennettavaksi.
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ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin, että asemakaavan toteuttami-
nen ei todennäköisesti merkittävästi heikennä Vantaanjoen Natura-alu-
een suojelun perusteena olevia luonnonarvoja, kun suunnitellut huleve-
siratkaisut toteutetaan. Kaavan toteuttaminen ei myöskään hävitä tai
heikennä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Kaavamuutos
ottaa huomioon kulttuuriympäristön. Lausunnon mukaan kaavaselos-
tusta tulee täydentää lentomelun ja katumelun osalta. Pitkäkosken ve-
denpuhdistamon osalta selostuksessa tulee käydä ilmi, onko puhdista-
mon toiminnassa jotain sellaista, mikä voi aiheuttaa haittaa asutukselle,
esim. meluvaikutusta tai kemikaalien käyttöä.

Kaavaselostuksessa on todettu, ettei kaava-alue sijoitu lentomelualu-
eelle LDEN yli 55 dB, mikä tarkoittaa sitä, että piha-alueilla ohjearvotasot
eivät ylity. Kaavaselostukseen on lisätty maininta siitä, että katuliiken-
teestä ei aiheudu alueelle merkittävää melua. Alueella tehdyn maasto-
käynnin ja käytettävissä olevien tietojen perusteella on lisäksi arvioitu,
ettei vedenpuhdistuslaitoksen toiminnasta aiheudu meluhaittaa ympä-
ristöön. Kaavaselostuksessa on kuvattu laitoksella käytetyt aineet ja
arvioitu, ettei käytettävistä kemikaaleista aiheudu merkittävää vaaraa
laitosalueen ulkopuolelle.

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon johdosta:

Kaavaselostusta on täydennetty katumelun osalta. Katulii-
kenteestä ei aiheudu merkittävää melua kaava-alueelle.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnon johdosta tehdyt muutokset:

Kaavaselostuksen investointikustannuksia on tarkennettu.

Kiinteistölautakunnan lausunnon johdosta tehdyt muutokset:

Korttelin 33408 tontit 1 ja 2 on yhdistetty. Kahden erillis-
pientalon sijaan on mahdollista rakentaa neljä erillispienta-
loa. Kerrosalaa tulee lisää yhteensä 200 k-m2.

Korttelin 33409 tontit 1-3 on yhdistetty. Kolmen erillispien-
talon sijaan on mahdollista rakentaa viisi erillispientaloa.
Kerrosalaa tulee lisää yhteensä 230 k-m2.

Korttelin 33409 tonteilla 4 ja 5 kerrosalaa tulee lisää yh-
teensä 20 k-m2.

Kaavaan on lisätty määräys, jonka mukaan AO-1 -kortteli-
alueilla saa asuntoja rakentaa päällekkäin.
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HSY:n lausunnon johdosta tehdyt muutokset:

Hulevesipainanteita koskevaa kaavamerkintää on tarken-
nettu osoittamalla aluerajauksen sijainti likimääräiseksi.

Vedenpuhdistuslaitoksen tontin rakentamisen kaupunkiku-
vaan sopeutumista koskevaa kaavamääräystä on täyden-
netty.

Kuninkaantammenpuiston alueen kortteleiden alinta sallit-
tua louhintatasoa on tarkistettu poistamalla kaavamääräyk-
sestä lause: "Vähäisiä louhintoja esimerkiksi putkikanaaleja
varten saa tehdä tason +33 alapuolelle, jos siitä ei aiheudu
haittaa varatuille kallioresursseille."

Kuninkaantammentiellä kulkevan päävesijohdon johtoku-
jarajauksia on tarkistettu.

Jatkosuunnittelun johdosta tehdyt muutokset:

Autopaikkojen vähimmäismäärää koskeva kaavamääräys
koskien asuntotontteja, joilla on enemmän kuin kaksi asun-
toa, on muutettu muodosta "suurempi luvuista 1 ap/90 k-
m2 tai 1,13 ap/asunto" muotoon "suurempi luvuista 1 ap/
100 k-m2 tai 1 ap/asunto" kaupunkisuunnittelulautakunnan
vuonna 2015 hyväksymän laskentaohjeen mukaisesti.

Vedenkierrolle on lisätty vieras- ja asiointipysäköintipaikat.

Liittymien näkemät on tarkistettu.

Kellareiden rakentamista koskevaan määräykseen on li-
sätty lause: "Olemassa olevia kellareita hyödynnettäessä
tulee rakenteiden vesitiiviys varmistaa."

Tontin 33320/6 rakennusalan rajaa on muutettu.

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin teknis-
luonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.
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Julkisen nähtävilläolon jälkeinen vuorovaikutus

Kuninkaantammenkujan katualue on osoittautunut jatkotarkastelussa
liian kapeaksi tarvittavalle kääntöpaikalle. Tästä johtuen on tutkittu tila-
varausta kääntöpaikan rakentamiseksi viereiselle virkistysalueelle (VL).
Asiasta pyydettiin rakennusviraston lausunto, jonka mukaan rakennus-
virasto hyväksyy esitetyn järjestelyn. Kaavaehdotukseen on tehty lau-
sunnon johdosta seuraava muutos:

Kaavakarttaan on merkitty tilavaraus kääntöpaikan raken-
tamiseksi viereiselle virkistysalueelle (VL).

8
KÄSITTELYVAIHEET

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 25.8.2015 ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaa-
van muutosehdotuksen hyväksymistä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 22.3.2016 muuttanut asemakaavan
muutosehdotusta.

Helsingissä 22.3.2016

Olavi Veltheim
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KUNINKAANTAMMI, KUNINKAANTAMMENTIEN YMPÄRISTÖ
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Suunnittelualue (31,1 ha)
sijaitsee Kuninkaantammen
pohjoisosassa Vantaan ra-
jalla, Keskuspuiston länsi-
puolella.

Nykytilanne

Suunnittelualueeseen kuu-
luu osa Pitkäkosken veden-
puhdistuslaitoksen kortteli-
aluetta, Kuninkaantammen-
tien ja Kuninkaantammen-
kujan katualueet sekä niitä
ympäröivät asuntotontit, vir-
kistys-, retkeily- ja ulkoilu-
aluetta sekä Vantaanjoen
vesialuetta.

Vantaanjoki kuuluu Natura
2000 -verkostoon. Joessa
elää kaksi ns. direktiivilajia,
vuollejokisimpukka ja sauk-
ko. Suunnittelualue kuuluu
Vantaanjoen valuma-
alueeseen.

Kuninkaantammentie on historiallinen, tiekunnan ylläpitämä tie, joka on myös yleisessä käytös-
sä. Jalkakäytäviä ei ole rakennettu, ja osin tästä johtuen tie koetaan vaaralliseksi. Kadunvarren
pientalotonteista osa on väljiä, osalle on myöhemmin täydennysrakennettu. Rivi- ja kerrostalot
ovat olleet alun perin vesilaitoksen henkilökunnan asuntoina. Katualueen itäpuolella ulkoilualu-
eella sijaitsee Pitkäkosken ulkoilumaja. Kuninkaantammenpuistossa kasvaa rauhoitettu vanha
tammi.

Vedenpuhdistuslaitos on rakennettu pääosin 1950-luvun lopulla. Laitokseen liittyneet suuret ve-
sialtaat ovat käyneet tarpeettomiksi toiminnan muuttumisen myötä. Tontille on vuonna 2013
valmistunut uusi maanalainen vesisäiliö.
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Mitä alueelle suunnitellaan

Kuninkaantammentien ympäristöön
suunnitellaan uusia pientalokortteleita
noin 250 asukkaalle. Nykyisten omakoti-
tonttien rakentamistehokkuutta korote-
taan arvosta e = 0,20 arvoon e = 0,25.
Vedenpuhdistuslaitoksen pohjoispuolella
sijaitsevalla asuntotontilla (tontti 33322/1)
tutkitaan mahdollisuuksia pientaloraken-
tamiseen. Laitoksen korttelialue rajataan
kaavassa nykyistä pienemmäksi.

Olemassa olevia katujärjestelyjä tarkiste-
taan kaavatyön yhteydessä. Kuninkaan-
tammentie yhdistetään Paletinkiertoon
Vedenkierto–kadulla. Tärkeiden ulkoilu-
reittien jatkuvuudesta huolehditaan. Ta-
voitteena on alueen suunnittelu ja toteut-
taminen ilmastonmuutoksen hillintään ja
sopeutumiseen tähtääviä teemoja painot-
taen.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa vedenpuhdis-
tuslaitoksen tontin, sen pohjoispuolella
sijaitsevan asuntotontin sekä virkistysalu-
eet. Kuninkaantammentie sekä muut
asuntotontit ovat yksityisomistuksessa.

Kaavatilanne

Voimassa olevissa asemakaavoissa vuo-
silta 1989 ja 1999 alue on
- yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevi-

en rakennusten ja laitosten korttelialu-
etta

- asuinrakennusten ja erillispientalojen
korttelialuetta

- lähivirkistysaluetta sekä retkeily- ja
ulkoilualuetta

- katualuetta sekä
- vesialuetta.
Kaupunginrajaa pitkin kulkee varaus säh-
kölinjaa varten. Alueen halki on merkitty
varaukset kahta maanalaista vesijohto-
tunnelia varten ja alueen keskellä on
maanalaisen tilan varaus vesisäiliötä var-
ten. Tontin 33332/1 asuinrakennus on
suojeltu kaupunkikuvallisesti merkittävä-
nä. Vantaanjokea reunustava ranta on
kaavassa varattu luonnonsuojelualuetta
varten. Kuninkaantammentien katualueen
itäpuolella on urheilu- ja ulkoilutoimintaa
palvelevien rakennusten rakennusala.

Kuninkaantammen osayleiskaavassa
vuodelta 2008 alue on
- yhdyskuntateknisen huollon aluetta
- pientalovaltaista asuntoaluetta, jolla

sallitaan asuinympäristöön soveltuvia
työtiloja

- pientalovaltaista asuntoaluetta tai pal-
velujen aluetta, jolla sijaitsee suojelta-
va rakennus

- lähivirkistysaluetta
- puistomaista virkistysaluetta, jolla sal-

litaan virkistystoimintaa palveleva ra-
kentaminen

- urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta,
jolle sallitaan näihin toimintoihin liittyvä
rakentaminen ja pysäköinti sekä

- vesialuetta.
Alueelle on lisäksi merkitty 110 kV:n voi-
malinjan sekä maanalaisten vesijohtojen
ja tilojen varaukset. Kulttuurihistoriallisesti
arvokas Kuninkaantammentien linjaus
tulee säilyttää. Kuninkaantammenpuis-
tossa on luonnonsuojelulain nojalla rau-
hoitettu puu.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kuninkaantammen alueen suunnitteluun
liittyy kaksi merkittävää suunnitteilla ole-
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vaa liikennehanketta: Hämeenlinnanväy-
lälle päättyvä Kehä II ja poikittainen jouk-
koliikenteen runkolinja 560.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Kuninkaantammen osayleiskaavan

natura-arvio (Ksv ja insinööritoimisto
Paavo Ristola, 2006)

 Maisemaselvitys ja -suunnitelma (Ksv
ja MA-arkkitehdit, 2007)

 Kuninkaantammen osayleiskaava-
alueen hulevesien hallintasuunnitelma
(FCG 2007/2009) sekä hulevesien
hallintasuunnitelman tarkistaminen
Helsingin hulevesistrategian mukai-
seksi Vantaanjoen valumasuunnassa
(FCG, 2011)

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia
 asumiseen ja yhdyskuntarakentee-

seen
 maisemaan, rakennettuun ympäris-

töön ja kaupunkikuvaan
 liikenteeseen
 teknisen huollon järjestämiseen
 yhdyskuntatalouteen
 terveyteen ja turvallisuuteen
 luontoon sekä ilmastonmuutoksen tor-

juntaan ja sopeutumiseen.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittää viimeistään 6.6.2014.

Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa
19.5. klo 16–19 Pitkäkosken vedenpuh-
distuslaitoksen kokoustilassa, Kuninkaan-

tammentie 17 ja kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa sopimuksen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
esillä 14.5.–6.6.:
 Kannelmäen kirjastossa, Klaneettitie 5
 esittelytila Laiturilla, Narinkka 2
 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupun-

gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
 www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä

nyt.

Valmisteluvaihe
Tavoitteena on laatia asemakaavaluon-
nos vuoden 2014 aikana. Luonnoksen
nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, lehti-
ilmoituksella sekä viraston Internet-
sivuilla ja siitä on mahdollisuus esittää
mielipiteensä. Viranomais- ja muu asian-
tuntijayhteistyö järjestetään erillisin neu-
votteluin.

Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle keväällä
2015.

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

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä syksyllä 2015.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Kaarela Seura, Kaarelan omakotiyh-

distys, Silvolan Pientaloyhdistys, Kår-
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böle Gille, Kaivoksela Seura, Helsin-
gin Yrittäjät, Helsingin seudun kaup-
pakamari, Helsingin luonnonsuojelu-
yhdistys

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
Asuntotuotantotoimisto, Helsingin
Energia, kiinteistöviraston tonttiosasto
ja tilakeskus, Liikennelaitos-liikelaitos
(HKL), pelastuslaitos, rakennusval-
vontavirasto, rakennusvirasto, kau-
punginkanslian talous- ja suunnittelu-
osasto, ympäristökeskus

 muut asiantuntijaviranomaiset: Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut
(HSY), Helsingin seudun liikenne
(HSL), Uudenmaan elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus, Finavia, Van-
taan kaupungin maankäytön, raken-
tamisen ja ympäristön toimiala.

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
 Helsingin Uutisissa, Vantaan sano-

missa ja Tanotorvessa
 www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä

nyt

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoit-
teeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Ulla Jaakonaho
puhelin 310 37113
sähköposti ulla.jaakonaho(a)hel.fi

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

liikennesuunnittelija Topi Vuorio
puhelin 310 37193
sähköposti topi.vuorio(a)hel.fi

maisema-arkkitehti Anu Lämsä
puhelin 310 37348
sähköposti anu.lamsa(a)hel.fi

Teknistaloudellinen suunnittelu:

diplomi-insinööri Matti Neuvonen
puhelin 310 37311
sähköposti matti.neuvonen(a)hel.fi

Osallistuminen:

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





















Ote maakuntakaavasta
Kuninkaantammi
Kuninkaantammentien ympäristö
Liite kaavaan nro 12352



Ote Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta
Kuninkaantammi
Kuninkaantammentien ympäristö
Liite kaavaan nro 12352



Kuninkaantammen osayleiskaavan pienennös
Kuninkaantammi
Kuninkaantammentien ympäristö
Liite kaavaan nro 12352



Ote ajantasa-asemakaavasta
Kuninkaantammi
Kuninkaantammentien ympäristö
Liite kaavaan nro 12352



Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kuninkaantammi-projekti

KUNINKAANTAMMI

KUNINKAANTAMMENTIEN YMPÄRISTÖ
Asemakaavan muutos nro 12352















VIHERKERROIN

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kuninkaantammi-projekti

KUNINKAANTAMMENTIEN YMPÄRISTÖ
Asemakaavan muutos nro 12352



Yläkuva:
Vanha asuinrakennus (Kuninkaantammentie
18) Kuninkaantammenpuiston reunassa.

Viereinen kuva:
Luonnonsuojelulailla suojeltu vanha
tammi Kuninkaantammenpuistossa.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kuninkaantammi-projekti

KUNINKAANTAMMENTIEN
YMPÄRISTÖ
Asemakaavan muutos nro 12352



Kuninkaantammentie. Tien linjaus on suojeltu.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kuninkaantammi-projekti

KUNINKAANTAMMENTIEN
YMPÄRISTÖ
Asemakaavan muutos nro 12352


