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1
TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa toimitilojen rakentamisen omalle
tontilleen sekä oppilaitosrakennuksen suojelemisen ja laajentamisen
omalla tontillaan. Toimitilatontilla kerrosalaa on 3 500 k-m² ympäristö-
häiriöitä aiheuttamattomia teollisuus-, toimisto-, myymälä- ja varastora-
kennuksia tai niiden yhdistelmiä varten. Tonttiin liitetään pieni osa ete-
läpuolista Stadin ammattiopiston tonttia. Suunnittelualueen ulkopuolelle
jää jalankulku- ja pyöräilyreittejä sekä voimansiirtolinja, jotka säilyvät.
Katuyhteys toimitilatontille järjestetään Roihuvuorentieltä. Stadin am-
mattiopiston noin 17 000 k-m2 laajuinen rakennus sekä tontin pihama-
teriaaleja ja -rakenteita suojellaan. Oppilaitosta varten määrätään noin
2 000 k-m2 kokoinen suojeltuun rakennukseen sopiva laajennusosa.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Kaavamuutos on
tehty yhteistyössä lasitusliikkeen yrittäjän kanssa, joka on jättänyt kiin-
teistövirastolle hakemuksen alueen varaamiseksi yrityksen uusien tilo-
jen suunnittelua varten.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ei ole esitetty mielipiteitä.

Asemakaavan valmisteluaineisto on pidetty nähtävänä kaupunkisuun-
nitteluvirastossa ja Roihuvuoren kirjastossa. Muutosluonnoksesta ei jä-
tetty mielipiteitä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot, mutta ei
muistutuksia. Esitetyt huomautukset kohdistuivat oppilaitoksen mahdol-
lisen laajennusosan melun ohjearvojen täyttämiseen ja sitä koskevien
määräysten tarpeeseen, hulevesien ohjaamisen suunnitteluun jat-
kossa, maanalaisen viemäritunnelin merkitsemiseen kaavakarttaan ja
sitä koskevaan määräykseen sekä tontin pohjoispuolella olevan sähkö-
linjan suojaamiseen mahdollisesti kaatuvalta puustolta. Kaavaehdotuk-
seen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselos-
tuksen viimeisessä luvussa.
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Asemakaavan muutoksen toteutus

Ammattioppilaitoksen käynnistynyt peruskorjaus tarvitsee toimitilaton-
tiksi kaavoitettua tonttinsa osaa työmaajärjestelyihin. Siten kyseisen
oppilaitoksen tontin osa voidaan saattaa rakentamiskelpoiseksi ja luo-
vuttaa vasta peruskorjauksen valmistuttua. Kiinteistöviraston tulee so-
pia tontinluovutuksen ja peruskorjauksen aikataulujen yhteensovittami-
sesta.

2
LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että
tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden
keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työ-
paikkojen ja vapaa-ajan alueina. Alueidenkäytössä luodaan edellytyk-
set ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Alueidenkäytön suunnitte-
lussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alu-
eita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.
Helsingin seutua kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä valtakun-
nallisena pääkeskuksena luomalla edellytykset riittävälle ja monipuoli-
selle asunto- ja työpaikkarakentamiselle, toimivalle liikennejärjestel-
mälle sekä hyvälle elinympäristölle.

Asemakaavan muutosta koskee kaksi erityistavoitetta: Edistetään työ-
paikkojen sijoittumista eri kaupunginosiin ja turvataan palvelujen järjes-
täminen.

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta ja tiivistettä-
vää aluetta.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta ja
tiivistettävää aluetta.
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Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostalovaltaista aluetta,
jota kehitetään asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen sekä virkistyk-
sen käyttöön ja ympäristöhaittoja aiheuttamattomaan toimitilakäyttöön.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut alueella voimaan
10.6.2011) mukaan alue on esikaupungin pintakallioaluetta. Maanalai-
sessa yleiskaavassa on nykyinen tunneli Roihuvuorentien kohdalla ja
tilavaraus tunnelille oppilaitoksen itäpäädyssä.

Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan päätös 10.11.2015) alue on Asuntovaltaista aluetta A1, jota ke-
hitetään asumisen, kaupan, julkisten palvelujen, toimitilojen, puistojen,
virkistys- ja liikuntapalvelujen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasi-
assa yli 1,8. Alueen keskeisten katujen varsilla rakennusten maanta-
sokerroksiin tulee varata liike- ja muuta toimitilaa. Alueen pinta-alasta
vähintään 60 % on korttelimaata. Nyt laadittu asemakaavan muutos on
uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen kaava-alueen toimintasisällön
ja korttelimaan osalta.

Asemakaavat

Alueella ovat voimassa olevat asemakaavat nro 3898 (vahvistettu
vuonna 1955 sekä nro 7188 (vahvistettu vuonna 1975). Kaavojen mu-
kaan alue on puistoa ja yleisten rakennusten korttelialuetta sekä vähäi-
sesti voimansiirtoaluetta (VS).

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Muut suunnitelmat

Asemakaavaehdotusta varten toimitilatontin 43223/4 viitesuunnitelman
on tehnyt Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy (8.1.2015). Lisäksi
kaavaehdotusta varten tontin 43223/3 oppilaitoksen mahdollisen laa-
jennuksen viitesuunnitelman on tehnyt P&R Arkkitehdit Oy (8.10. ja
19.10.2015).
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Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 9.2.2015.

Maanomistus

Kaupunki omistaa maa-alueet ja oppilaitoksen tontin.

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö

Kaava-alue sijoittuu suurmaisemassa Roihuvuoren selänteen pohjois-
laidalle. Alueen länsi- ja pohjoispuolen laaksoihin ovat sijoittuneet Hert-
toniemen yritysalue ja Roihupellon teollisuusalue. Pohjoisessa aluetta
rajaa Herttoniemen selännettä seuraileva Itäväylä. Suunnittelualueella
on 1970-luvulta peräisin oleva ammattiopiston rakennus piharakentei-
neen, jolla on rakennus- ja kulttuurihistoriallisia sekä maisemakuvallisia
arvoja. Itäväylän katualueen tuntumassa on puistoaluetta, jolla on suo-
javiheralueen luonteisena vähän käyttöarvoa. Tontti ja puistoalue ovat
kaupungin omistuksessa. Itäväylä ja Roihuvuorentie aiheuttavat ympä-
ristöhäiriöitä. Alueen etelä- ja itäpuolella on Roihuvuoren kulttuurihisto-
riallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkit-
tävä esikaupunkialue, jonka kerrostalot on rakennettu 1950- ja -60-lu-
vuilla.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Ammat-
tiopiston kuivatus - ja hulevesiä johdetaan lasitusliikkeen suunnitellulla
tontilla sijaitsevaan avo-ojaan. Nykyinen juoksun korkeus purkupaikalla
suunnitelmien mukaan on +10,57 (NN). Tontin länsireunassa sijaitsee
maanalainen jätevesitunneli, jossa tunnelin arvioitu holvin korkeus on
noin -4 ja lattiataso -9,4.

Maaperä, kallioperä, pohjavesi sekä niiden pilaantuminen

Suunnittelualueen maaperä jakaantuu tiiviin kerroksen yläpuoliseen
siltti- ja hiekka-alueeseen, siltti ja hiekkakerroksen yläpuoliseen täyte-
maa-alueeseen ja kallion yläpuoliseen täytemaa-alueeseen. Alueella
havaitut pohjaveden pinnan korkeudet ovat olleet välillä +9,37...+11,37.
Tiedossa ei ole maaperän pilaantuneisuutta eikä sellaista aiheuttanutta
toimintaa.
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Ympäristöhäiriöt

Alueella on voimakasta liikennemelua Itäväylän ja Roihuvuorentieltä
suunnilta.

3
TAVOITTEET

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda edellytyksiä työpaikko-
jen ja palvelutason säilymiselle kaupunginosassa hyvien liikkumisyh-
teyksien läheisyydessä. Lasitusliikkeelle kaavoitetaan tontti nykyiselle
puistoalueelle ja liittämällä siihen oppilaitoksen tonttia. Uudisrakentami-
sen tulee olla laadultaan hyvää ja ympäristöön sopivaa. Kaavaproses-
sin aikana todettiin tarve ammattiopiston rakennuksen ja siihen liittyvien
pihan osien suojelulle. Koska oppilaitoksen tontilla on käyttämätöntä
rakennusoikeutta noin 2000 k-m2, yhteen sovitetaan mahdollinen laa-
jennusosa suojelumääräysten kanssa. Koska oppilaitoksessa on käyn-
nistynyt peruskorjaus, joka on valmis vuonna 2018, tulee toimitilatontin
rakentamiskelpoiseksi saattaminen ajoittaa peruskorjauksen aikataulun
kanssa. Roihuvuorentien varren vehreä luonne tulee säilyttää.

4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Itäväylän katualueen varren tuntumassa pääosin nykyisellä viheralu-
eella on toimitilarakennusten korttelialue (KTY). Alueelle voidaan ra-
kentaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastoraken-
nuksia sekä toimistorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Rakennusalalle
saa rakentaa enintään 2-kerroksisia ympäristöhäiriötä aiheuttamatto-
mia teollisuus-, myymälä-, liike- ja varastorakennuksia sekä niiden yh-
distelmiä. Kerrosalaa on 3 500 k-m2. Rakennuksen julkisivuista, kor-
keudesta ja kattomuodosta on annettu määräyksiä. Kiinteistö muodos-
tuu pääosin nykyisestä viheralueesta ja siihen liitetystä ammattioppilai-
toksen tontin osasta sekä vähäisesti voimansiirtoalueesta. Nykyinen
ammattioppilaitoksen tontti on opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue, jossa piha-alueilla on rakennustaiteellisesti ja kaupunkiku-
vallisesti arvokkaita pintamateriaaleja ja rakenteita, joiden ominaispiir-
teet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää (YO/s). Rakennus suojel-
laan sr-2 määräyksellä. Lisäksi ammattioppilaitoksen noin 17 000 k-m²
kokoiselle, 2- ja 3-kerroksiselle rakennukselle on määrätty suojeltavan
rakennukseen sopivaa mahdollista laajennusta varten rakennusala
noin 2 000 k-m² kokoiselle, 2-kerroksiselle rakennuksen osalle nykyi-
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sen rakennuksen länsipäädyssä. Laajennuksen rakennusalalle on an-
nettu muun muassa julkisivuja, kerroslukua ja korkeutta koskevia mää-
räyksiä. Roihuvuorentien varteen on annettu tontin osille määräys, joi-
den puustoa tulee hoitaa elinvoimaisena ja tarvittaessa uudistaa siten,
että sen maisemallinen arvo säilyy. Se luo edellytyksiä säilyttää kadun
varren vehmasta luonnetta. Ajoneuvoliittymä toimitilatontilta on Roihu-
vuorentieltä. Oppilaitoksen ajoneuvoliittymä on nykyisellä paikallaan
Prinsessantieltä, ja lisäksi on määrätty ajoyhteys rakennuksen pohjois-
puoliselta pihalta Roihuvuorentielle. Autopaikat on esitetty kaavassa
pihoille maantasoon. Oppilaitoksen tontin pysäköintipaikat säilyvät ny-
kyisillä paikoillaan.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 33855 m². Oppilaitoksen tontin 43223/3 te-
hokkuudeksi muodostuu e = 0,79 ja toimitilatontin 43223/4 tehokkuu-
deksi e = 0,45. Suojaviheralueen luonteista puistoaluetta (VP) kaa-
vassa on noin 1 500 m2, joka sijoittuu alueen pohjoisreunaan Itäväylän
katualueen reunaan.

Liikenne

Kaavoitettava alue rajoittuu vilkkaisiin liikenneväyliin. Itäväylän liikenne-
määrä on ennustettu vuonna 2040 olevan 72 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Roihuvuorentien liikennemäärä on 6 200 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Itäväylän varteen suunnitellaan pyöräilyn baanayhteys keskus-
tasta Porvoon suuntaan. Toimitilatontti liittyy autoliikenteen osalta lii-
kenneverkkoon Roihuvuorentieltä ja oppilaitos nyt Prinsessantieltä. To-
teutettaessa oppilaitoksen laajennus, sen tontin ajoneuvoliittymä on
myös Roihuvuorentieltä.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:
- toimisto- ja liiketilat 1 ap/75 k-m²
- teollisuustilat 1 ap/150 k-m²
- myymälät 1 ap/60 k-m²
- varasto, näyttely- ja vastaavat tilat 1 ap/250 k-m²
- opetustoimintatilat 1 ap/250 k-m².

Autopaikat sijaitsevat maantasossa. Polkupyöräpaikkoja varataan ton-
teille KTY-korttelialueella 1 pp/200 k-m² ja YO/s -korttelialueella
1 pp/50 k-m2 ja lisäksi henkilökunnalle 0,4 pp työntekijä.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta perustason aluetta.
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Luonnonympäristö

Nykyinen viheralue Roihuvuoren pohjoisosassa Itäväylän varren tuntu-
massa vähenee jonkin verran, mutta lähistöllä säilyy edelleen viheryh-
teyksiä ja puistoalueita. Roihuvuorentien varteen on annettu tontin
osille määräys, joiden puustoa tulee hoitaa elinvoimaisena ja tarvitta-
essa uudistaa siten, että sen maisemallinen arvo säilyy. Se luo edelly-
tyksiä säilyttää kadun varren vehmasta luonnetta.

Ekologinen kestävyys

Kaavassa on annettu määräyksiä hulevesien hallinnasta.

Suojelukohteet

Kaava-alueen kohteita ei ole ennestään suojeltu, joten suojelumerkin-
nät on tehty muutosehdotukseen. Määräyksellä sr-2 suojeltu oppilaitos-
rakennus on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas,
jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Raken-
nuslupaa edellyttäviä toimenpiteitä koskevasta hakemuksesta tulee
pyytää kaupunginmuseon lausunto. Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä
yhtenäisen suunnitelman pohjalta. Julkisivujen, räystäiden, ikkunoiden,
pääsisäänkäyntien katosten ja siltarakenteiden sekä ulko- ja sisäovien
välttämättömissä muutostöissä korjaamisen lähtökohtana ovat raken-
nuksen alkuperäisten rakenteiden, rakennusosien ja niiden yksityiskoh-
tien, materiaalien ja värien säilyttäminen tai ennallistaminen. Jos edellä
mainittuja alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uu-
simaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Vain korjaus-
kelvottomat rakennusosat saa uusia. Materiaaleiltaan ja väreiltään säi-
lytettävä arvokas sisätila on auditorio, jossa välttämättömissä muutos-
töissä tulee käyttää alkuperäisiä materiaaleja ja värejä. Muutostyöt on
tehtävä auloissa, käytävissä ja porrashuoneissa alkuperäisen värisuun-
nitelman mukaan.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen (YO/S) piha-
alueilla on rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaita pin-
tamateriaaleja ja rakenteita, joiden ominaispiirteet tulee korjaus- ja
muutostöissä säilyttää. Rakennuslupaa edellyttäviä toimenpiteitä kos-
kevasta hakemuksesta tulee pyytää kaupunginmuseon lausunto. Kor-
jaus- ja muutostyöt on tehtävä yhtenäisen suunnitelman pohjalta. Prin-
sessantien puoleisten pihojen ja penkereiden pintamateriaalit sekä si-
säänkäynteihin liittyvät sillat katosrakenteineen tulee säilyttää. Mahdol-
linen lisärakentaminen tulee sovittaa yhteneväiseksi nykyiseen oppilai-
tosrakennuksen kanssa räystäskorkeudeltaan, ikkuna-aukotukseltaan,
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ikkunarakenteiltaan, julkisivumateriaaleiltaan, -reliefeiltään ja -väreil-
tään sekä julkisivulinjoiltaan. Samoin lisärakentamisen pihan pintama-
teriaalien, mahdollisten sisäänkäyntien silta- ja katosrakenteiden sekä
vesikatolla sijaitsevien teknisten osien, rakennelmien ja ullakkotilojen
julkisivujen tulee olla yhteneväiset nykyisen rakennuksen vastaavien
kanssa. Vesikaton tason tekniset tilat eivät saa sijaita rakennuksen
ylimmän kerroksen julkisivulinjaa 4 metriä lähempänä. Lasitusliikkeen
rakennukselle on annettu sen korkeutta koskevia määräyksiä ja ne ovat
sopivia oppilaitosrakennuksen kanssa.

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueella on olemassa oleva teknisen huollon verkosto. Nykyinen juok-
sun korkeus purkupaikalla suunnitelmien mukaan +10,57 (NN) edellyt-
tää tonttiliitoksen korvaavan yhteyden toteuttamista tai Roihuvuoren-
tiellä olevan hulevesiviemärin muutoksen noin 100 metrin matkalla. Ra-
kennusalan toteuttaminen edellyttää tietoliikennekaapelin siirtämisen,
uuden johtoreitin pituus 100 150 metriä. Tontilla sijaitseva Helen säh-
köverkko Oy:n sähköasemien välinen ohjauskaapeli poistuu käytöstä
lähiaikoina eikä sitä tarvitse siirtää. Tontin länsireunassa sijaitsee
maanalainen jätevesitunneli, jossa tunnelin arvioitu holvin korkeus on
noin -4 metriä meren pinnasta ja lattiataso -9,4. Uudisrakentamisen
yhteydessä tulee tutkia mahdollisuuksia hulevesien viivyttämiseen ja
imeyttämiseen tonteilla.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Uusi rakennusala on esitetty alueelle missä maaperä tiiviin kerroksen
yläpuolella on silttiä ja hiekkaa ja maanpinnassa oleva löyhä silttikerros
ulottuu arviolta neljän metrin syvyyteen. Alustavasti uudisrakennus tu-
lee perustaa tukipaaluin tai kantavan laatan varaan, lopullinen perusta-
misratkaisu tulee tehdä tarkempien maaperätutkimusten perusteella.

Ympäristöhäiriöt

Pääosa liikennemelusta tulee Itäväylän suunnasta. Lasitusliikkeen ra-
kennusta varten on tehty melun leviämisselvitys. Melutarkastelut on
tehty tavoitevuoden 2040 liikennemääräennusteilla. Kiinteistölle ei ole
osoitettu toimintoja, joille tulisi varata oleskeluun soveltuvaa melulta
suojaisaa piha-aluetta. Melulaskentojen tulosten perusteella suunnitel-
lun rakennuksen julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot ovat Itäväylän
puoleisella enimmillään 75 dB, Roihuvuorentien puoleisella julkisivulla
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määrätään äänitasoerovaatimus, jotta voidaan varmistua melun ohjear-
votason 45 dB saavuttaminen toimistohuoneissa sisällä. Oppilaitoksella
peruskorjaukseen on rakennuslupa, jossa edellytettiin meluhaittojen
selvitystä ja sitä vastaavia haittoja rajaavia suunnitelmia.

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Toimitilatontin kaavoittaminen hyvien julkisten liikenneyhteyksien var-
teen on tarkoituksenmukaista maankäyttöä, jolla turvataan työpaikkojen
säilymistä alueella ja monipuolista palvelutasoa kaupungissa. Muutos-
alueen läheisyydessä säilyy edelleen viheralueita ja kevyen liikenteen
reittejä. Alue tiivistyy ja rakentaminen liittyy ja vahvistaa nykyistä Hert-
toniemen yritysaluetta itään Roihuvuorentien yli. Liikkumisen esteettö-
myys toteutuu. Uudisrakentaminen on mahdollista sovittaa arvokkaan
oppilaitosrakennuksen kanssa. Uudisrakentamisen sovittamiseksi ym-
päristöön, kaavassa on määräyksiä rakennusten julkisivuista, korkeu-
desta, ja kattomuodoista.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavoitettavilta tonteilta on liittymät Roihuvuorentielle ja Prinsessan-
tielle. Asemakaavoitettavien tonttien liikenteelliset vaikutukset jäävät
vähäisiksi, koska tonttiliittymät ovat riittävän etäällä Viilarintieltä Itä-
väylälle johtavan rampin ja Roihuvuorentien liittymästä. Itäbaanan
suunnitteluun kaavamuutoksella ei ole vaikutusta.

Asemakaavan toteuttaminen vahvistaa olemassa olevan teknisen huol-
lon verkoston käyttöä.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Uudisrakentaminen muuttaa Itäväylän ja Roihuvuorentien varsilla näky-
miä jonkin verran, mutta Roihuvuorentien varren vehreää luonnetta säi-
lytetään, koska määräyksellä puustoa tulee tontin osilla hoitaa elinvoi-
maisena ja tarvittaessa uudistaa niin, että maisemallinen arvo säilyy.
Lisäksi Itäväylän puolelle toimitilarakennusta tulee istuttaa puurivi. Alu-
een läheisyydessä säilyy edelleen viheralueita ja kevyen liikenteen reit-
tejä.
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman
arvonlisäveroa tietoliikennekaapelien siirrosta 10 000 euroa sekä hule-
vesijärjestelyjen muutoksista Roihuvuorentiellä ja ammattikoulun piha-
alueella arviolta 200 000 euroa.

6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Vaiheittain toteuttaminen, rakentamisjärjestys ja rakentamiskelpoiseksi
saattaminen

Ammattioppilaitoksen käynnistynyt peruskorjaus tarvitsee toimitilaton-
tiksi kaavoitettua tonttinsa osaa työmaajärjestelyihin. Siten kyseisen
oppilaitoksen tontin osa voidaan saattaa rakentamiskelpoiseksi ja luo-
vuttaa vasta peruskorjauksen valmistuttua. Kiinteistöviraston tulee so-
pia tontinluovutuksen ja peruskorjauksen aikataulujen yhteensovittami-
sesta sekä mahdollisista uuden kiinteistön muodostuksen aiheuttamista
kustannusvaikutuksista oppilaitoksen kiinteistön peruskorjaukseen liit-
tyen. Oppilaitoksen peruskorjaus päättyy käytettävissä olevan tiedon
mukaan vuonna 2018.

7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Kaavamuutos on tehty yhteistyössä lasitusliikkeen yrittäjän kanssa,
joka on jättänyt kiinteistövirastolle hakemuksen alueen varaamiseksi
yrityksen uusien tilojen suunnittelua varten. Kaavamuutos on tehty yh-
teistyössä tilakeskuksen, opetusviraston ja kaupunginmuseon kanssa,
koska oppilaitoksen peruskorjaus on käynnistynyt.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma (päivätty 29.4.2015).

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
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Osallisille lähetettiin asemakaavan valmisteluaineisto (kirje päivätty
29.4.2015).

Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävänä kaupunkisuunnitte-
luvirastossa 11.5. 1.6.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä
valmisteluaineistoa koskeva asukastilaisuus pidettiin 19.5.2015.

Mielipiteitä ei esitetty.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraa-
vien viranomaistahojen kanssa: Helen Oy, Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
(HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-
keskus), kaupunginmuseo, kiinteistöviraston tilakeskus, kiinteistöviras-
ton tonttiosasto, opetusvirasto, pelastuslaitos, rakennusvirasto, ympä-
ristökeskus, Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto.

Lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.1. 15.2.2016.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristölautakunta

Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

ELY-keskuksen lausunnossa todettiin, että asemakaavaselostuksen
mukaan oppilaitoksen peruskorjauksen yhteydessä otetaan huomioon
melun ohjearvot, mutta selostuksessa ei oteta kantaa mahdolliseen op-
pilaitoksen laajennukseen. Oppilaitoksen laajennuksen julkisivuille on
annettava kaavamääräykset melun ohjearvojen 35 dB(A) saavutta-
miseksi päiväaikana sisätiloissa, koska laajennus sijoittuu 65 dB:n me-
lualueelle. Laajennuksen julkisivujen äänitasoerotus pitää olla vähin-
tään 30 dB.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnossa pyy-
dettiin jatkosuunnittelussa varmistamaan, että kaava-alueen tonttien
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hulevedet jatkossakin johdettaisiin Itäväylän alittavaan rumpuun. Li-
säksi pyydettiin merkitsemään kaava-alueella sijaitseva viemäritunneli
merkinnällä maanalainen viemäritunneli sekä määräyksellä toteamaan,
että louhinta ja rakentaminen tunnelin läheisyydessä tulee suunnitella
ja toteuttaa siten, että ei aiheudu haittaa tai vahinkoa tunnelille.

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnossa pyydettiin huomioimaan, että
suurjännitteisen jakeluverkon omistaja huolehtii, että verkon toiminta ei
häiriinny mahdollisesti sähköjohtojen päälle kaatuvista puista, joten
kaava-alueen pohjoisreunan puuston tulee olla luonnostaan lyhytkas-
vuista.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta tehty seu-
raavat muutokset:

- ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavaehdotuksen karttaan ja
määräyksiin lisättiin oppilaitoksen laajennukseen merkinnät ja mää-
räykset ääneneristävyydestä, jotta melutason ohjearvot täyttyvät.

- Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnon joh-
dosta kaavaehdotukseen lisättiin määräys maanalaisesta viemäri-
tunnelista lausunnossa mainitulla tavalla.

- Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta kaavaehdotuksen la-
situsliikkeen tontin pohjoisreunan puuistutusta koskevaa määräystä
tarkennettiin määräämällä puiden koko liiketontin rakennuksen
omistajan taholta ylläpidettäviksi ja enintään 4 metriä korkeina.

8
KÄSITTELYVAIHEET

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 8.12.2015 ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaa-
van muutosehdotuksen hyväksymistä ja sen asettamista nähtäville.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 21.4.2016 muuttanut asemakaavan
muutosehdotusta lausuntojen johdosta.

Helsingissä 21.4.2016

Olavi Veltheim
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ROIHUVUORI, LASITUSLIIKKEEN TONTTI
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue

Suunnittelualueeseen kuuluu
osa viheraluetta ja Stadin
ammattioppilaitoksen tontti
Roihuvuorentien pohjoispään
itäpuolella Itäväylän tuntu-
massa. Uusi tontti sijaitsee
osoitteessa Prinsessantie 2
olevan ammattiopiston poh-
joispuolella, osin nykyisellä
viheralueella.

Nykytilanne

Alueen Itäväylän puoleinen
osa on metsikköä, jolla on
pääosin suojaviheralueen
luonne. Alueen eteläosassa
on ammattiopiston rakennuk-
sia.

Mitä alueelle suunnitellaan

Yrityksen toimitiloja varten kaavoitetaan tontti. Suunnittelualueen ulkopuolelle jää jalankulku-
ja pyöräilyreittejä sekä voimansiirtolinja, jotka säilyvät. Katuyhteys tontille järjestetään Roihu-
vuorentieltä.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta. Hankkees-
ta on neuvoteltu toimitilojen tarpeessa
olevan yrityksen kanssa.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa asemakaavat vuo-
silta 1955 ja 1975, joiden perusteella alue
on yleisten rakennusten korttelialuetta ja
puistoa.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty ker-
rostalovaltaiseksi alueeksi, asumi-
nen/toimitila.
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Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia ympäristöön, liiken-
teeseen, teknisen huollon järjestämiseen,
yhdyskuntatalouteen ja kaupunkikuvaan
kaavan valmistelun yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on lähetetty osallisille. Valmisteluaineisto
ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
esillä 11.5. 1.6.:
 Roihuvuoren kirjastossa, Roihuvuo-

rentie 2
 esittelytila Laiturilla, Narinkka 2
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-

sakoulukatu 3, 1. krs
 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupun-

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

nyt").

Kaavapäivystys on 19.5. klo 16 18,
Roihuvuoren kirjastossa, Roihuvuo-
rentie 2. Kaavan valmistelija on tavatta-
vissa kaupunkisuunnitteluvirastossa vir-
ka-aikana sopimuksen mukaan.

Valmisteluaineistosta sekä osallistumis-
ja arviointisuunnitelmasta tulee esittää
mielipiteet viimeistään 1.6.2015 kirjalli-
sesti osoitteeseen:

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.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään erillisin neuvotteluin.

Valmisteluaineiston ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle syksyllä
2015.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
(tarvittaessa) viranomaisten lausunnot.
Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuk-
sen nähtävilläoloaikana.

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
 Roihuvuoriseura, Roihuvuoren Agen-

da 21
 Helsingin Yrittäjät
 Senaatti-kiinteistöt
 Stadin ammattiopisto, Stadin aikuis-

opisto
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:

kiinteistöviraston tonttiosasto ja tila-
keskus, rakennusvalvontavirasto, ra-
kennusviraston katu- ja puisto-osasto,
opetusvirasto, ympäristökeskus, pe-
lastuslaitos

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä HSY, Helen Oy, Uuden-
maan elinkeino-, liikenne-, ja ympäris-
tökeskus
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Mistä saa tietoa

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

Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-

osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään
isännöitsijöille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille)

 Helsingin Uutiset -lehdessä
 www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä

nyt!)

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

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Petteri Erling
puhelin 310 37467
sähköposti petteri.erling(a)hel.fi
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