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TIIVISTELMÄ 
 Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee asunto- ja liikera-kennusten korttelialuetta, joka sijaitsee Huopalahden aseman lä-heisyydessä osoitteessa Kauppalantie 27–29. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen korttelin rauta-tien puoleiselle reunalle.  Tavoitteena on Huopalahden asemanseudun maankäytön tehos-taminen kaupunkikuvaan sopivalla täydennysrakentamisella Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteiden mukaisesti.  Nykyisen asuinrakennuksen tontti jaetaan kahteen osaan siten, että rautatien varteen voidaan rakentaa nelikerroksinen uudisra-kennus. Oleskelupiha järjestetään uuden ja nykyisen talon väliin. Maanalainen pysäköintikellari sijoittuu uudisrakennuksen alle rin-teeseen. Kulkuyhteys takatontille järjestetään ajorasitteena nykyi-sen ajoliittymän kautta.  Alueelle osoitetaan 4 540 k-m² asuntokerrosalaa, josta uutta asuntokerrosalaa on 2 104 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 50 asukasta.  Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-kijan kanssa.  Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksy-mistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausun-not, muistutus (1 kpl) ja kirjeet (2 kpl). Esitetyt huomautukset koh-distuivat pelastusjärjestelyihin, ympäristöhäiriöihin, toteuttamis-kustannuksiin, arvonnousuun liittyviin sopimusneuvotteluihin, tont-tijohtojärjestelyihin, ympäristöhäiriöihin, Etelä-Haagan kaavoitus-periaatteisiin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, vuoro-vaikutukseen, yleiskaavaan, muualle rakentamiseen, täydennys-rakentamisen perusteluihin sekä kaavaratkaisun aiheuttamiin muutoksiin maisemaan, kaupunkikuvaan ja luonnonoloihin. Kaa-vaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.   

ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 Tavoitteet  Kaavaratkaisun tavoitteena on Huopalahden asemanseudun maankäytön tehostaminen Haagan kaupunkikuvaan sopivalla täy-dennysrakentamisella. Tavoitteena on mahdollistaa uusien asun-tojen rakentaminen nykyisen tontin takaosalle. Alueen keskeinen 
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sijainti Huopalahden raideliikenneaseman ja tulevan pikaraitiotien (Raide-Jokeri) läheisyydessä perustelee ratkaisua.  Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että Helsinkiä kehitetään raideliikenteen verkos-tokaupunkina ja täydennysrakentamista edistetään.  Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteiden mukaisesti suunnittelun läh-tökohtina ovat olleet nykyisen ympäristön hyvät ominaisuudet, se-koittunut kaupunkirakenne, kaupunkirakenteen arvojen ja ole-massa olevien käyttötarkoitusten säilyttäminen. Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteita on selostettu tarkemmin kohdassa "Suunnit-telun lähtökohdat / Muut suunnitelmat".  Mitoitus  Suunnittelualueen pinta-ala on 3 807 m². Kaavaratkaisussa ra-kennusaloille on sijoitettu asuntokerrosalaa yhteensä 4 540 k-m². Olemassa olevalle rakennukselle on merkitty kerrosalaa  2 440 k-m² ja uudisrakennukselle 2 100 k-m². AK-korttelin keski-määräiseksi tonttitehokkuudeksi muodostuu e = n. 1,19.  Korttelialueet 
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
 Suunnittelualueen Kauppalantien puoleisella reunalla on 1960-luvun alussa valmistunut nelikerroksinen asuinrakennus, joka on osa Kauppalantien suuntaista 3-4 -kerroksisten asuinrakennusten rivistöä. Nykyisten asuntojen oleskeluparvekkeet avautuvat lou-naaseen Kauppalantien suuntaan. Porrashuoneiden tuuletuspar-vekkeet avautuvat koilliseen junaradan suuntaan. Kellarikerrok-sen autotallit avautuvat Kauppalantien puolen asfaltoidulle alapi-halle, joka on pengerretty katutasosta luonnonkivimuurilla. Talo-yhtiön nykyinen oleskelualue ja kevytrakenteinen jätekatos sijait-sevat tontin keskellä jyrkästi radalle päin laskevan avokallion laella. Kalliojyrkänteen alla rautatien meluaidan läheisyydessä on pieni asukkaiden nurmipintainen oleskelualue.  Kaavan mukaan alue on yhdistettyjen asunto- ja liikerakennusten korttelialuetta (ALK). Arkistotietojen mukaan nykyisen rakennuk-sen käytetty kerrosala on 2 437 k-m².  
Kaavaratkaisu 
 Kaavaratkaisussa koko suunnittelualue osoitetaan asuinkerrosta-lojen korttelialueeksi (AK). Nykyisen tontin radan puoleiselta reu-nalta erotetaan uudisrakennukselle oma tontti. Rakennusten suu-rin sallittu kerrosluku on nykyisen rakennuksen mukaisesti neljä. 
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Rakennusten ulkonäöstä on asemakaavassa määrätty, että lisä-rakentamisen tulee sopia julkisivumateriaaleiltaan, väritykseltään, kattomuodoltaan ja aukotukseltaan olemassa oleviin rakennuksiin sekä alueen muuhun rakennuskantaan. Asuinrakennusten julkisi-vujen materiaalin tulee pääosin olla muurattu tiili tai rappaus ja sen päädyissä on oltava ikkunoita. Asuinrakennusten päädyn enimmäisleveys on 9,5 metriä. Asuntojen huoneistoalasta vähin-tään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän.  Uudisrakennuksen kellarikerrokseen ja osittain sen lounaispuo-lella olevalle rakennusalalle voidaan toteuttaa maanalainen pysä-köintitila, jonka saa rakentaa asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi.  Olemassa olevan rakennuksen on tarkoitus säilyä ennallaan ja sen kaavamääräykset on päivitetty nykykäytäntöjä vastaaviksi. Oleskelupiha ja uusi talousrakennus on osoitettu kaavamääräyk-sin uuden ja nykyisen talon väliin.  Liikenne 
Lähtökohdat  
 Suunnittelualueen vieressä sijaitseva Huopalahden asema on tär-keä joukkoliikenteen solmukohta, jossa junaradat ja Eliel Saarisen tien joukkoliikennekatu kohtaavat. Helsingin päärautatieasemalle matkaa Huopalahden asemalta on noin kuusi kilometriä. Kaava-alueen kohdalla on neljä rinnakkaista raidetta. Kaksi eteläisempää ovat Leppävaaran ja Vantaankosken kaupunkiratoja ja kaksi poh-joisempaa ovat varsinaista rantarataa, jota käyttävät nopeat lähi-junat, pysähtymättä ohi kulkevat lähijunat sekä kaukojunat (Hel-sinki-Turku). Kaukojunat eivät pysähdy Huopalahdessa.   Eliel Saarisen tiellä liikennöi bussilinjat 41, 552 ja 550. Runkolinja 550 on tarkoitus korvata tulevaisuudessa pikaraitiolinjalla, Raide-Jokerilla, joka on poikittainen seudullinen pikaraitiotieyhteys Hel-singin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä.   Kauppalantien liikennemäärä on nykyisin noin 200 ajon./vrk. Haa-gan urheilutiellä liikennemäärä on puolestaan noin 6800 ajon./vrk.  Nykyisen rakennuksen pysäköinti on järjestetty kellarikerroksessa sijaitsevissa autotalleissa. Talon kuusi autotallipaikkaa ovat olleet riittävät talon nykyisille asukkaille, eikä tarvetta lisäautopaikoille ole ollut. 
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Kaavaratkaisu 
 Alueen omat liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan. Korttelin ajo-neuvoliikenne tulee tapahtumaan Kauppalantieltä nykyisen si-säänajon kohdalta. Asemakaavan muutos lisää ajoneuvoliiken-nettä Kauppalantiellä noin 40 automatkaa vuorokaudessa. Lisäys ei ole merkittävä nykyisellä tonttikadulla. Uusien asukkaiden myötä myös jalankulku ja polkupyöräliikenne kadulla hieman li-sääntyvät.   Autopaikkojen vähimmäismäärä on kaavaratkaisussa 1/140 k-m². Lisärakentamisen yhteydessä tulee tonteilla toteuttaa vähintään lisärakentamisen edellyttämät autopaikat. Autopaikat tulee sijoit-taa rakennusten maantaso- tai kellarikerroksiin autotalleihin, maanalaisiin pysäköintitiloihin tai pihoille pieninä, ympäristöön so-pivina ryhminä. Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1/30 m² asuntokerrosalaa. Niistä vähintään 75 % on sijoitettava rakennuk-siin tai talousrakennuksiin.  Palvelut   Alue sijaitsee Etelä-Haagan hyvien julkisten ja kaupallisten palve-lujen läheisyydessä. Muutaman sadan metrin päässä muutoskoh-teesta on mm. Isonnevan leikkipuisto sekä useita kouluja ja päivä-koteja eri kieliryhmille. Hyvien liikenneyhteyksien vuoksi myös kauempana sijaitsevat palvelut ovat hyvin saavutettavissa.  Esteettömyys   Asemakaava-alueen keskiosassa mäkisen maaston kohdalla tu-lee kiinnittää erityistä huomiota esteettömien yhteyksien järjestä-miseen. Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kan-nalta normaalia aluetta.   Luonnonympäristö 
Lähtökohdat  
 Tontin nykyinen takaosa on kallioista piha-aluetta, jonka alaosalla on nurmikkoa. Alueella on myös jonkin verran hyväkuntoista täysi-kasvuista puustoa. Kaava-alueella ei ole arvokkaita luontokoh-teita. 
Kaavaratkaisu 
 Tontin radanpuoleinen osa muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Asemakaavaa laadittaessa on huomioitu suunnittelualueen täysi-kasvuinen puusto ja sitä on pyritty säilyttämään niiltä osin kuin se 
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on mahdollista. Suunnittelualueen länsireuna naapuritonttia vas-ten säilytetään pääosin luonnonmukaisena. Tontin kaakkoisreu-nalla maastoa muokataan ajoyhteyksien järjestämiseksi tukimuu-rein. Alueen vesitasapaino muuttuu rakentamisen myötä ja hule-vesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennus-suunnitteluvaiheessa.  Alueen puustoa määrätään kaavassa hoitamaan elinvoimaisena ja tarvittaessa uudistamaan siten, että alueen maisemallinen luonne säilyy. Kauppalantien reunalla sijaitseva mänty suojellaan kaavamääräyksellä. Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käy-tetä kulkureitteinä, leikkipaikkoina tai pysäköintiin, on säilytettävä luonnonmukaisina tai istutettava. Erityistä huomiota on kiinnitet-tävä siihen, että puita ja avokalliota ei vahingoiteta rakennusalan ulkopuolella.  Ekologinen kestävyys  Noin 300 metrin päässä sijaitseva Huopalahden asema on jouk-koliikenteen solmukohta jonka kautta kulkee rantaradan junalii-kenne, runkolinja 550 (Jokeri-linja) sekä useita muita bussilinjoja. Täydennysrakentaminen joukkoliikenteen solmukohdassa edes-auttaa autoriippuvuuden vähenemistä, tukee joukkoliikenteen käyttöä ja kestävän kehityksen sekä Helsingin seudun liikennejär-jestelmäsuunnitelman tavoitteita.   Kaavassa määrätään laatimaan hulevesisuunnitelma ja viivyttä-mään vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä.  Suojelukohteet 
Lähtökohdat  
 Asemakaava-alueella ei sijaitse suojeltavia rakennuksia. Lähiym-päristössä on useita arkkitehtonisesti merkittäviä kohteita, joita on arvotettu ja luokiteltu Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkai-sussa Haagan rakennukset ja arvotus (1998:4). Selvityksessä tontin nykyistä rakennusta ei ole luokiteltu arkkitehtonisesti, histo-riallisesti tai ympäristöllisesti arvokkaiden rakennusten joukkoon.   Vieressä sijaitseva Huopalahden rautatieasema on valtakunnalli-sesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009).   Huopalahden asema-alueen ympäristössä on vireillä myös toinen asemakaavahanke 12392, jossa otetaan kantaa joidenkin ase-manseudun arvokkaiksi luokiteltujen rakennusten suojeluun ja historiallisiin arvoihin.  
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Kaavaratkaisu  Rataa reunustava kaupunkirakenne täydentyy säilyttäen kuitenkin varsin avoimen luonteensa. Haagan rakennuskantaa täydenne-tään uudisrakennuksella, joka sopii julkisivuiltaan ja mittakaaval-taan alueelle. Kauppalantien puoleinen tukimuuri merkitään säily-tettäväksi. Kaavaehdotus on laadittu Etelä-Haagan täydennysra-kentamisen kaavoitusperiaatteiden (ksv 1998) mukaisesti ja nii-den toteutuminen on myös varmistettu kaavamääräyksin. Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteita on selostettu tarkemmin kohdassa "Suunnittelun lähtökohdat / Muut suunnitelmat".  Yhdyskuntatekninen huolto  Alueella on olemassa oleva teknisen huollon verkosto. Korttelin 29002 uudisrakennus on liitettävissä nykyiseen yhdyskuntatekni-sen huollon verkostoon. Tontin koillisreunaa pitkin kulkee käy-tössä oleva yleinen DN 600 hulevesiviemäri, joka sijaitsee voi-massa olevaan asemakaavaan merkityllä viemäriä varten vara-tulla korttelin osalla. Johtokuja ja sen osoittava kaavamääräys säi-lytetään ja uusi rakennusala sijoitetaan johtokuja-alueen ulkopuo-lelle. Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska sijoittuu alaosaltaan johtokujan päälle, mikä on huomioitava ajoluiskan toteutussuun-nittelussa rakennuslupavaiheessa.  Kaavassa on määräys, joka mahdollistaa tonttien 29002/9 ja 10 tonttijohtojen sijoittamisen toistensa alueelle.  Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden  kunnostaminen 
Lähtökohdat  
 Kaava-alueen maaperä on kallioista kitkamaa-aluetta, jolla maan-pinta viettää paikoin jyrkästi koilliseen kohti rata-aluetta. Maaker-rosten paksuus kasvaa koilliseen. Alueella ei tiedetä olleen maa-perää pilaavaa toimintaa. Maaperän ei oleteta olevan pilaantu-nutta. 
Kaavaratkaisu 
 Hankkeesta on laadittu Geotek Oy:n toimesta perustamistapalau-sunto. Rakentaminen edellyttää louhintaa. Louhinnassa tulee ot-taa huomioon tärinävaikutukset nykyisiin rakennuksiin ja rakentei-siin sekä junaliikenteeseen. Junaliikenne aiheuttaa rajoituksia rä-jäytysten ajankohdille. Toisaalta suunnitellun rakennuksen sijoittu-essa lähelle ratapengertä, tulee laatia tärinäselvitys ja raideliiken-teen aiheuttamat tärinävaikutukset tulee ottaa huomioon rakentei-den suunnittelussa. Rakennukset perustetaan länsikulman kallio-aluetta lukuun ottamatta paaluperustuksin. 
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Ympäristöhäiriöt 
Lähtökohdat  
 Suunnittelualue rajoittuu koillissivultaan rautatiehen, joka aiheut-taa liikennemelua alueelle. Kohdetta lähimmät raiteet sijaitsevat lähimmillään noin 15 m etäisyydellä. Merkittävinä tieliikenteen ää-nilähteinä alueella ovat Kauppalantie, Haagan Urheilutie ja Tun-nelitie. Aluetta sivuavan rautatien raideliikenteestä maaperään kulkeutuu värähtelyä, joka voi aiheuttaa alueelle suunniteltavissa rakennuksissa suositusarvoihin nähden liiallista tärinää ja runko-melua. 
Kaavaratkaisu 
 Melua on pyritty torjumaan suunnitteluratkaisulla, joka perustuu rakennusmassan käyttämiseen meluesteenä. Kaavaehdotuksen tueksi on laadittu melu-, runkomelu- ja tärinäselvitykset, jossa osoitetaan uuden asuinrakentamisen kannalta riittävät meluntor-juntaratkaisut. Alueelle on laadittu melumallinnos ratamelun ai-heuttamista häiriöistä. Piha-alueet on suunnitteluratkaisun avulla saatu varsin hiljaisiksi. Julkisivuille on merkitty kaavakarttaan ää-neneristysvaatimukset, jotka vaihtelevat 33–36 dB välillä. Parvek-keiden rakentamista ja lasitusta koskevat määräykset on merkitty meluselvityksen mukaisesti. Asuntojen parvekkeita ei saa sijoittaa rakennusten radanpuoleiselle julkisivulle. Parvekkeet on oltava lasitettuja rakennusten niillä sivuilla, joilla on ääneneristysvaati-muksia. Asuntoja ei saa suunnata yksinomaan radan puoleisille julkisivuille.   Alueelta tehdyn mittausselvityksen (Helimäki Akustikot Oy) perus-teella tärinän ja runkomelun vaikutukset voidaan torjua niin, ettei-vät ne estä alueen rakentamista eivätkä aiheuta haittoja raken-nusten käyttäjille. Rautatien läheisyydessä tärinä ja runkomelu tu-lee kuitenkin ottaa jatkosuunnittelussa huomioon. Kaavassa mää-rätään, että rakennukset tulee suunnitella siten, ettei tavoitteena pidettävä tärinän enimmäistaso ylity asuinhuoneessa. Ennen ra-kennusluvan myöntämistä tulee esittää runkomelun hallintasuun-nitelmalla ratkaisut ohjearvot täyttävän runkomelutason saavutta-miseksi.  Pelastusturvallisuus   Asuinrakennusten pelastautuminen voidaan toteuttaa esimerkiksi sijoittamalla pelastustiet ja niiden vaatimat nostopaikat kadulle sekä korttelin sisäpuolelle rakennusten väliin. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida pelastusteiden ajoreittien ja nostopaikkojen tar-kemmat järjestelyt. Korttelin pelastustiejärjestelyt tulee suunnitella kokonaisuutena. Kadulle ja muille yleisille alueille sijoitettavien nostopaikkojen sijainnista tulee sopia Helsingin rakennusviraston 



   12 (22)  

    

kanssa. Alueelle on laadittu pelastusajokaavio, joka on selostuk-sen liitteenä.  Vaikutukset  Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa muut asiantuntijat ar-vioivat kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, kaupunkikuvaan ja liikenteeseen sekä laativat tarvitta-vat melu- ja tärinäselvitykset kaavan valmistelun yhteydessä. 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
 Kaavaratkaisun toteuttamisesta yksityisomisteisella tontilla ei ai-heudu kaupungille kustannuksia.  
Vaikutukset kaupunkikuvaan  
 Uusi rakennus vaikuttaa Haagan alueen kaupunkikuvalliseen il-meeseen rautatien varressa. Tontin takaosa muuttuu metsäisestä pihasta rakennetuksi ja kaupunkimaiseksi. Rautatien varressa kaupunkikuva täydentyy uudella rakennuksella, jonka korkeus vastaa viereisten rakennusten korkeuksia. Uudisrakennus ei vai-kuta merkittävästi lähistöllä olevien arvorakennusten kulttuurihis-torialliseen ja maisemalliseen merkitykseen. Täydennysrakenta-minen on Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteiden mukaista. Kaavoi-tusperiaatteita on selostettu tarkemmin kohdassa Suunnittelun lähtökohdat / Muut suunnitelmat. 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
 Asemakaavan mahdollistaman uuden asuntorakentamisen arvioi-daan tuottavan ympäröivään katuverkkoon noin 40 ajoneuvomat-kaa vuorokaudessa. Uusien asukkaiden tuottama lisäys alueen nykyisiin liikennemääriin ei ole merkittävä. 
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
 Kaupunkirakenteen tiivistäminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja erityisesti raideliikenteen palvelualueella tukee joukko-liikenteen käyttöä ja kestävän kehityksen tavoitteita. Kaavamuu-toksella on mahdollista vaikuttaa suoraan liikenteen aiheuttamiin ilmastopäästöihin, sekä välillisesti energian kulutuksen vähentä-miseen.  Asemakaavan valmistelussa on kiinnitetty huomiota hulevesien hallintaan ja niiden luonnonmukaiseen käsittelyyn kaupungin hu-levesistrategian mukaisesti. Hulevesijärjestelyistä on annettu kaa-vamääräyksiä, joita selostetaan tarkemmin kohdassa Asemakaa-van kuvaus / Ekologinen kestävyys. 
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 Vaikutukset ihmisten elinoloihin   Täydennysrakentaminen Huopalahden aseman ympäristöön tu-kee osaltaan Etelä-Haagan kaupunginosan elinvoimaisuutta.   Uusi rakennusala on sijoitettu niin, että se suojaa pihoja junalii-kenteen melulta. Uudisrakennus vaimentaa hieman myös viereis-ten kiinteistöjen keskiäänitasoja. Meluselvityksessä (Helimäki Akustikot Oy) on otettu erikseen kantaa myös ratamelun mahdolli-seen heijastumiseen uudisrakennuksesta. Meluselvityksen perus-teella voidaan todeta, ettei kaavaratkaisun mukaisesta uudisra-kennuksesta heijastu merkittävästi liikennemelua viereisten tai vastapäisten taloyhtiöiden rakennuksiin tai piha-alueille. Laskel-man mukaan suoraan radan vastapuolella sijaitsevalla Haagan Pappilantie 3:ssa sijaitsevalla tontilla keskiäänitason kasvu on alle 0,1 dB ja sen asuinrakennuksen julkisivulla keskiäänitason kasvu on noin 1 dB.  Kaavaratkaisun mahdollistaman uudisrakentamisen johdosta joi-denkin lähellä sijaitsevien asuntojen näkymät muuttuvat, mutta ne säilyvät kuitenkin suhteellisen avarina ja väljinä.  
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet   Kaavaratkaisua koskee kaksi erityistavoitetta:  
- Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käy-tössä varmistettava tonttimaan riittävyys - Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja il-man epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vä-hentämään jo olemassa olevia haittoja.  Kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuotannolla on hyvät edel-lytykset toteutua sekä valmiiksi rakennetun katuympäristön, palve-luverkon että rakentamisvalmiuden osalta. Kaava-alue sijoittuu raideliikenteen palvelualueelle. Kaavoituksen yhteydessä on laa-dittu liikennemeluselvitys.  Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa.  Maakuntakaava   Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Alueen vierestä kulkee päärata -merkintä (Rantarata) ja lähellä 



   14 (22)  

    

sijaitseva Huopalahden vanha asema-alue on merkitty kulttuu-riympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi koh-teeksi.  Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää taaja-matoimintojen aluetta. Lähellä sijaitseva Huopalahden vanha asema-alue on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi, joka on valtakunnallisesti merkittävä (RKY). Suunnittelualueen vierestä kulkee sekä päärata -merkintä (Ranta-rata) että seutuliikenteen rata -merkintä (Vantaankosken rata). Huopalahden asema on merkitty joukkoliikenteen vaihtopaikaksi, jonka kautta kulkee pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliiken-teen yhteys.  Yleiskaava   

 Ote Yleiskaava 2002:sta  Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on osoitettu ker-rostalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Junaradan lounaispuolinen alue on merkitty myös kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehite-tään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.  
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 Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta (kaupunginvaltuusto 26.10.2016)  Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on asuntovaltaista aluetta A3, jota kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.  Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-takallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleis-kaavan mukainen.     
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Asemakaava  

 Ote ajantasa-asemakaavasta  Alueella on voimassa asemakaava nro 4763 (vahvistettu 13.7.1960). Kaavan mukaan alue on yhdistettyjen asunto- ja liike-rakennusten korttelialuetta (ALK). Kaavassa on nykyisen raken-nuksen kohdalle merkitty rakennusala, jolla suurin sallittu kerros-luku on neljä. Lisäksi rakennusalalle on merkitty luku (90 %), joka osoittaa kuinka suuren osan rakennusalasta saa käyttää rakenta-miseen. Rakennusalan pinta-ala (n. 630 m²) huomioiden kaava-määräys mahdollistaisi kerrosalaa noin 2 400 k-m². Rekisteritieto-jen mukaan nykyisen rakennuksen käytetty kerrosala on 2 437 k-m².  Rakennusjärjestys  Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.  Kiinteistörekisteri   Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-teriin.  Muut suunnitelmat  Kaupunkisuunnitteluviraston vuonna 1998 laatiman Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteet -julkaisun kohdassa 5 (sivuilla 16–17) on määritelty 8 yleistä kaavoitusperiaatetta. Kaavoitusperiaatteissa todetaan mm. että täydennysrakentamista osoitetaan sellaisiin paikkoihin, joilla ei ole todettu olevan erityisiä luonnonarvoja tai arvoa virkistysalueena. Kaavoitusperiaatteiden mukaan täyden-nysrakentamista esitetään rakentamattomille Y-tonteille, tonttien 
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rakentamattomille katusivuille, ullakoille sekä uusille täydennysra-kentamiskohteille. Nämä kaikki edellyttävät huolellisia selvityksiä ja yksityiskohtaista suunnittelua asemakaavan laadintavaiheessa. Rakentamistehokkuudet pyritään osoittamaan tasavertaisesti kau-punkirakenteessa samanarvoisessa asemassa sijaitseville ton-teille.  Lisäksi julkaisun kohdassa 6.4. (sivulla 19) on määritelty Haagaan tulevan täydennysrakentamisen ominaisuuksia. Kaavamuutosten tarkoituksena on sallia keskeisesti sijaitsevissa kortteleissa ny-kyistä tehokkaampi rakentaminen olemassa oleva ympäristö huo-mioon ottaen seuraavilla ehdoilla:  - nykyiset rakennukset säilytetään - Haagan täydennysrakentaminen toteutetaan Haagan vallit-sevan rakennustavan mukaisesti 3–4-kerroksisin pieneh-köin asuinkerrostaloin ja rivitaloin - uudet rakennukset sisältävät pääosin asuntoja (enemmistö suuria asuntoja) - liike- ja toimistotiloja sallitaan vain keskeisillä ja/tai liikenne-melualueilla - asemakaavan edellyttämät pysäköintipaikat sijoitetaan ra-kennusten kellareihin, autotalleihin pohjakerroksiin tai ton-tilla jäsennöidysti - uudet rakennukset eivät nouse korkeammaksi kuin ympä-ristön rakennukset - uudet rakennukset ovat mittasuhteiltaan alueen olemassa olevien rakennusten kaltaisia - julkisivumateriaalit soveltuvat ympäristöönsä - tonteilla säilytetään tai sinne istutetaan puita ja pensaita - verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan säilyy alueen puustoa huomattavasti enemmän, koska pysäköinti on si-joitettava yleensä rakennusten alle ja lisäksi annetaan istu-tusmääräys.  Kaavaehdotus on laadittu edellä mainittujen täydennysrakentami-sen kaavoitusperiaatteiden mukaisesti ja niiden toteutuminen on myös varmistettu kaavamääräyksin.  Pohjakartta  Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 9.6.2016.  Maanomistus  Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.  
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Muut lähtökohdat  Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.  
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET 

 Vireilletulo  Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 tontin omistajan hake-muksesta.  Viranomaisyhteistyö  Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-raavien viranomaistahojen kanssa:  
 Helen Oy  
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) 
 Liikennevirasto 
 Museovirasto 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-kus) 
 kaupunginmuseo 
 kiinteistöviraston geotekninen osasto 
 kiinteistöviraston tonttiosasto 
 pelastuslaitos 
 rakennusvalvontavirasto 
 rakennusvirasto 
 ympäristökeskus  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtä-villäolo   Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.   Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Haagalainen -lehdessä.   
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 27.4.–18.5.2016 seuraavissa paikoissa: 
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 
 Etelä-Haagan kirjastossa, Isonnevantie 16 B 
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs  
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  Kaavapäivystys pidettiin 10.5.2016 Etelä-Haagan kirjastossa.  Yhteenveto viranomaisten kannanotoista  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyen saatiin 7 viran-omaiskannanottoa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayh-tymän (HSY) kannanotto koski tontilla sijaitsevaa hulevesiviemä-riä. Ympäristöviraston kannanotto kohdistui ilmastonmuutoksen hillintään ja ympäristöhäiriöiden torjuntaan. Kiinteistöviraston geo-teknisen osaston kannanotto kohdistui maaperään, ympäristöhäi-riöihin ja hulevesiviemäriin. Kiinteistöviraston tonttiosaston kan-nanotto koski tontin arvonnousuun liittyviä maapoliittisia neuvotte-luja.   Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.   Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä mm. siten, että kaavassa on annettu hule-vesien käsittelyyn ja ympäristöhäiriöiden hallintaan liittyviä kaava-määräyksiä.  Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.   Yhteenveto mielipiteistä  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 8 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty kaavapäivystyksessä ja puhelimitse.   Mielipiteet kohdistuivat mm. maisemaan, kaupunkikuvaan, luon-nonoloihin, liikennejärjestelyihin, meluun, hulevesiin, Etelä-Haa-gan kaavoitusperiaatteisiin sekä täydennysrakentamisen peruste-luihin ja lainmukaisuuteen.  Mielipiteet on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon kaava-työssä siten, että kaavaan on tehty useita kaupunkikuvaan, maas-ton muotoihin ja hulevesien käsittelyyn vaikuttavia määräyksiä.   Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.  
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Kaavaehdotuksen käsittely  Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 27.9.2016 ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaa-van muutosehdotuksen hyväksymistä.   Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 21.10.–21.11.2016  Muistutus  Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus.  Muistutus kohdistui vuorovaikutukseen, täydennysrakentamisen perusteluihin sekä kaavaratkaisun aiheuttamiin muutoksiin maise-maan, kaupunkikuvaan ja luonnonoloihin.   Kirjeet  Nähtävilläoloajan ulkopuolella on saapunut 2 kirjettä. Kirjeet koh-distuivat ympäristöhäiriöihin, Etelä-Haagan kaavoitusperiaattei-siin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, yleiskaavaan, täydennysrakentamisen perusteluihin, muualle rakentamiseen sekä kaavaratkaisun aiheuttamiin muutoksiin maisemaan, kau-punkikuvaan ja luonnonoloihin.   Viranomaisten lausunnot  Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:  
 Helen Oy  
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)  
 Liikennevirasto 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-kus) 
 Kiinteistölautakunta 
 pelastuslautakunta 
 yleisten töiden lautakunta 
 ympäristölautakunta  Yhteenveto lausunnoista  ELY-keskuksen lausunnossa katsottiin, että asemakaavaehdotus toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tiivistyvästä yh-dyskuntarakenteesta raideyhteyden varrella ja kaavassa on an-nettu riittävät määräykset melu-, tärinä- ja runkomeluhaittojen es-tämiseksi.  
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Pelastuslautakunnan lausunto kohdistui sammutus- ja pelastus-tehtävien järjestelyihin. Kaavaehdotus mahdollistaa uudisrakenta-misen paikalle jossa on korkeuseroja, mutta joka ei sijaitse katu-jen läheisyydessä. Näin ollen pelastusjärjestelyihin on kiinnitet-tävä erityistä huomiota. Ympäristölautakunnan lausunnossa todet-tiin, että kaavaehdotuksen mukainen täydennysrakentaminen kä-velyetäisyydelle tärkeästä joukkoliikenteen solmukohdasta on kannatettavaa. Ympäristölautakunnan ja liikenneviraston lausun-not koskivat ympäristöhäiriöiden huomioon ottamista kaavaratkai-sussa. Liikennevirasto muistutti lausunnossaan myös, ettei se osallistu uuden maankäytön johdosta aiheutuviin mahdollisiin me-lun- ja tärinäntorjunnan kustannuksiin. Yleisten töiden lautakun-nan lausunnossa todettiin, ettei kaavamuutoksen toteuttaminen aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle. Kiinteistölautakunnan lausunnossa todetaan, että tontin omistajan kanssa tulee käydä kaupunginhallituksen maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvot-telut. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimus. HSY:n lausunnossa todettiin, että tontti 29002/9 tulee liittää yleiseen vesihuoltoverkkoon yksityi-sin liittymisjohdoin esim. tontille 29002/10 merkityn ajoyhteyden kautta. Lisäksi asemakaavassa tulee huomioida tontin 29002/10 liittyminen johtokuja-alueella sijaitsevaan yleiseen hulevesiviemä-riin tontin 29002/9 kautta.  Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.   Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, kau-punginmuseo, rakennusvalvontavirasto.  Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen  Vastineet muistutukseen, kirjeisiin ja lausuntoihin on esitetty vuo-rovaikutusraportissa. Selostusta on täydennetty suunnittelu- ja kä-sittelyvaiheiden osalta.  Muistutuksessa, kirjeissä ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukai-silta osin. Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka eivät olen-naisesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä.  Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:  Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta: 
 kaavakarttaan uudisrakennuksen rakennusalalle merkitty-jen äänitasoerovaatimusten lukuarvoja on tarkistettu pääty-jen osalta siten, että kokonaisääneneristysvaatimus luo-teispäädyssä on 33dB ja kaakkoispäädyssä on 34dB 
 selostusta on täydennetty lisäämällä liiteaineistoon ympä-ristövaikutusselvitysten aineistoa  
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausun-non johdosta: 
 kaavakarttaan on lisätty määräys, joka mahdollistaa tont-tien 29002/9 ja 10 tonttijohtojen sijoittamisen toistensa alu-eelle.  Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden, ympäristöhäiriöiden, vaikutusten, sekä yhdyskuntateknisen huol-lon osalta.   Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle  Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
 27.9.2016 päivätyn ja 31.1.2017 muutetun 29. kaupungin-osan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29002 tontin 7 aluei-den asemakaavan muutosehdotuksen nro 12422 hyväksy-mistä.   Helsingissä 31.1.2017     Olavi Veltheim  
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Ksv:n hankenro0740_44HEL 2015-01151913.4.2016 Oas 1241-00/16

HAAGA, KAUPPALANTIE 27 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelun tavoitteet ja alue
Huopalahden aseman läheisyyteen, Kauppalantie 27 29 nykyiselleasunto- ja liikerakennusten tontille suunnitellaan uutta asuinkerrostaloaradan varteen. Kulkuyhteydet tontin takaosaan järjestetään nykyisestäajoliittymästä.

Osallistuminen ja aineistot
Kaavan valmistelija on tavattavissa Etelä-Haagan kirjastossa 10.5.2016klo 17 19.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa(ideasuunnitelmia) on esillä 27.4. 18.5.2016 seuraavissa paikoissa: info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 Etelä-Haagan kirjastossa, Isonnevantie 16 B kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluunkartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-neistosta pyydetään esittämään viimeistään 18.5.2016.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-jaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGINKAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) taisähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tuleesopia etukäteen.

Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset seurat ja yhdistykset Pohjois-Haaga-seura ry Pro Haaga ry Helsingin Yrittäjät asiantuntijaviranomaiset Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto Liikennevirasto Museovirasto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kaupunginmuseo kiinteistöviraston geotekninen osasto kiinteistöviraston tonttiosasto pelastuslaitos rakennusvalvontavirasto rakennusvirasto ympäristökeskus
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Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, kaupunkikuvaan ja liikentee-seen ja laaditaan tarvittavat selvitykset (mm. melu ja tärinä) kaavarat-kaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointiasuorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille ton-tin omistajan hakemuksesta.
Voimassa olevassa asemakaavassa (vuodelta 1960) alue on merkittyyhdistettyjen asunto- ja liikerakennusten korttelialueeksi.
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaisen asumisen ja toi-mitilojen käyttöön sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja mai-semakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Aluetta tulee kehittää niin,että sen arvot ja ominaisuudet säilyvät.
Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-tuuriympäristön läheisyyteen. Lähellä sijaitseva Huopalahden asemasisältyy Museoviraston RKY 2009 -kohdeluetteloon.
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteet, Haagan viheralueet  kaupunki-rakenteen tiivistämisen reunaehdot (Helsingin kaupunkisuunnittelu-viraston julkaisuja 1999:1) Haagan rakennukset ja arvotus (Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-ton julkaisuja 1998:4)

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteellamahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijankanssa käytävissä neuvotteluissa.
Tontilla sijaitsee nykyisin nelikerroksinen asuinkerrostalo sekä erillinenjätekatos. Piha-alueella on jyrkät korkeuserot ja paikoin hyväkuntoistapuustoa.
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Lisätiedot suunnittelijoilta
MaankäyttöElias Rainio, arkkitehti, p. (09) 310 37275, elias.rainio@hel.fi
LiikenneTaina Toivanen, insinööri, p. (09) 310 37433, taina.toivanen@hel.fi
Teknistaloudelliset asiatJarkko Nyman, insinööri, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaa-lisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekäSuunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen






























































