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TIIVISTELMÄ 
 
Asemakaavan muutos mahdollistaa tontilla 16742/2 sijaitsevien 
Helsingin yliopiston hammaslääketieteen- ja oikeuslääketieteen-
laitosten purkamisen ja tontin muuttamisen pääasiassa asuntora-
kentamiseen.  

 
Tavoitteena on muodostaa Mannerheimintien pohjoiseen alku-
päähän kantakaupunkimainen, viihtyisä, tiivis, hyviin joukkoliiken-
neyhteyksiin tukeutuva asuinalue palveluineen.  
 
Uutta asuntokerrosalaa on noin 101 300 k-m2 ja uusia asukkaita 
noin 2 000. Alueelle on suunniteltu monikäyttöistä liiketilaa noin 
7 100 k-m2, josta noin 2 000 k-m2 toivotaan käytettävän yhden 
kookkaamman päivittäistavarakaupan rakentamiseen. Alueelle tu-
lee päiväkoti noin 120 lapselle (1 400 k-m2). 
 
Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi yksityisomistuksessa. 
Katu-, puisto- ja suojaviheralueet ovat kaupungin omistuksessa. 
Kytösuontien LPA-alueet ovat kaupungin vuokratontteja. Kaava-
luonnos on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisua on 
suunniteltu yhteistyössä hakijoiden ja heidän konsulttiensa 
kanssa. 

 

ASEMAKAAVALUONNOKSEN KUVAUS 

 
Tavoitteet 

 
Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda Pikku Huopalahden pohjois-
osaan uusi asuinalue noin 2 000 asukkaalle. Alueen sijainti hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien lähellä mahdollistaa kantakaupunkimai-
sen ja tiiviin suunnittelun. Kaavamuutos tukee kaupungin strate-
gisten tavoitteiden toteutumista. 
 
Kaavaratkaisulla tuetaan Helsingin asuntotuotannon tavoitteita 
sekä uuden, tekeillä olevan uuden yleiskaavan tavoitteita. Alu-
eella tarjotaan edellytykset hyvälle kaupunkielämälle ja ihmisten 
kohtaamiselle: elävää, inhimillisen mittakaavan jalankulkuympäris-
töä korostetaan sijoittamalla liiketiloja ja palveluita rakennusten 
kivijalkaan, erityisesti pienten kortteliaukioiden yhteyteen. Tär-
keänä tavoitteena on myös Mannerheimintien pohjoispään muut-
taminen kaupunkimaiseksi katutilaksi. 
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Kaavassa noudatetaan myös Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
ton ympäristöohjelman tavoitteita. Hulevesiratkaisut, uusiutuvan 
energian tukeminen sekä autoriippuvuuden vähentäminen ja ym-
päristöterveyden varmistaminen ovat kaavassa mukana.  

 
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden kanssa. Kaava muutetaan alueella, jolla 
asuntotuotannolla on hyvät edellytykset toteutua sekä valmiiksi 
rakennetun katuympäristön, palveluverkon että tontin rakentamis-
valmiuden osalta. 

 
Mitoitus 

 
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 8 ha, jossa Manner-
heimintien katualuetta on noin 2 ha. Kerrosalaa kaavaluonnok-
sessa on yhteensä 109 800 k-m2, josta 
 
- 101 300 k-m2 on asuinrakentamiselle varattua rakennusoi-

keutta 
- 7 100 k-m2 on liiketiloille varattua rakennusoikeutta (sis. päivit-

täistavarakaupan noin 2 000 k-m2) 
- 1 400 k-m2 on päiväkodille varattua rakennusoikeutta. 

 

Alueella on yhteensä seitsemän korttelia, joiden keskimääräinen 
korttelitehokkuus on noin e = 2,84. 
 
Aluetehokkuus ilman Mannerheimintien katualuetta on noin 
e  =  1,99. 
 
Voimassa olevan kaavassa rakennusoikeutta on 63 000 k-m2, 
josta noin puolet on käyttämättä.  
 
Kaavaratkaisun myötä tontin rakennusoikeus kasvaa noin 46 800 
k-m².  
 
Olemassa olevat rakennukset ovat kooltaan: oikeuslääketieteen-
laitos noin 7 800 k-m2 ja hammasklinikan rakennus noin 
22 750 k-m2. Purettavia tiloja on kerrosalalla laskien yhteensä 
noin 30 550 k-m2. Lisäksi rakennuksissa on paljon kerrosalaan 
kuulumattomia kellaritiloja. 
 

Korttelialueet 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
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Kaavamuutos koskee tonttia 16742/2 sekä siihen liittyviä katu-, 
puisto- ja suojaviheralueita. Alue sijaitsee Mannerheimintien ja 
Vihdintien risteyksen lounaispuolella. Tontilla on tällä hetkellä 
1970-luvulla rakennettuja Helsingin yliopiston hammaslääketie-
teenlaitoksen ja oikeustieteenlaitoksen rakennuksia sekä niihin 
liittyviä pysäköintialueita. Tontin pohjois- ja eteläosa sekä leveä 
osuus klinikkarakennusten ja Mannerheimintien välissä ovat ra-
kentamattomia ja puustoisia.  
 
Tontilla sijaitsevat arkkitehti Einari Teräsvirran suunnittelemat pu-
natiiliset yliopistorakennukset valmistuivat vuosina 1972–1979 
metsäiselle kalliotontille. Lehtien ollessa puissa rakennukset eivät 
juuri näy Mannerheimintien puolelle. Pikku Huopalahden asuin-
alueelle yliopistorakennusten julkisivut ovat melko muurimaiset.  
 
Alueen itäpuolella kulkeva Mannerheimintie ja pohjoisessa kul-
keva Vihdintie ovat vilkkaasti liikennöityjä väyliä. Vihdintie on val-
tion hallinnassa olevaa maantiealuetta. Risteysalueella on erita-
soliittymä, jossa Vihdintien keskikaistat alittavat Mannerheimin-
tien. Mannerheimintien itäpuoli on kaavoitettu toimisto- ja hotelli-
rakennusten korttelialueeksi (KT ja KL-1). Alueella on kadunvar-
teen sijoittuvia kookkaita toimistorakennuksia. Noin 1/3 tonteista 
on vielä rakentamatta. 
 
Kaava-alue rajautuu etelässä ja lännessä Pikku Huopalahden 
asuinalueeseen. Alue on rakentunut pääosin 1980–1990-luvulla ja 
se edustaa postmodernistista arkkitehtuuria. Kaava-alueen vie-
ressä Kytösuontien varressa rakennusten julkisivut ovat pääosin 
punatiilielementtejä. Alueen maamerkki, Reijo Jallinojan suunnit-
telema vuonna 1994 valmistunut 16-kerroksinen terassitalo sijait-
see kaava-alueen eteläpuolella.  
 
Alueen luoteiskulma kuuluu Puutarhurinlehdon puistoalueen poh-
joispäähän. Luoteiskulman poikki kulkee Haaganpuro, joka alittaa 
Vihdintien putkitettuna. Haaganpuron valuma-alue on laaja ja se 
on todettu hulevesitulva-alttiiksi kaupungin hulevesitulvariskialuei-
den selvityksessä (FCG 2012). Kaava-alueen vieressä kulkee tär-
keä ulkoilureitti pyöräilyn ja jalankulun ylikulkusillalle kohti Vihdin-
tien pohjoispuolella sijaitsevaa Kauppalanpuiston viheraluetta. 
Vihdintien molemmin puolin on suojaviheraluetta (EV). 
 
Asemakaavan muutoksessa keskeisintä on tyhjentyvän YO-alu-
een käyttötarkoituksen muuttaminen tehokkaaseen asuinkäyt-
töön. Alueesta tavoitellaan kantakaupunkimaista, tiivistä ja viih-
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tyisää asuinaluetta, jossa on riittävästi palveluita. Alueelle suunni-
teltuihin palveluihin kuuluu mm. päivittäistavarakauppa sekä päi-
väkoti. Lisäksi maantasokerroksiin osoitetaan kivijalkatoiminnan 
mahdollistavia tiloja.  
 
Kaupunkirakenteellisesti uusi alue pyrkii olemaan luonteva linkki 
Pikku Huopalahden pienipiirteisen mittakaavan ja vilkkaiden, suu-
rimittakaavaisten liikenneväylien välissä.  

Asuinrakennusten korttelialue (AK) 

 
Kyseinen kaavamääräys koskee kortteleita 16749, 16750, 16751, 
16752, 16753 ja 16754. Monikulmaiset, kantakaupunkimaiset um-
pikorttelit sisältävät erilaisia talotyyppejä. Perusratkaisu sallii kort-
teleiden monipuolisen, joustavan massoittelun sekä asuinraken-
nustyypistön sekoittamisen. Pääasiallisesti asumiseen tarkoitettu-
jen kortteleiden maantasokerrokseen osoitetaan m-merkinnällä 
monenlaisia liike- ja toimitiloja mahdollistavaa kerrosalaa. Kortte-
liin 16750 suunnitellulle 120 lapsen päiväkodille osoitetaan 
1 400 k-m2:n rakennusoikeusvaraus pk-merkinnällä. Päiväkodin 
leikkipiha (le-pk) Askaistenpolun varressa on alueen asukkaiden 
käytössä päiväkodin aukioloaikojen ulkopuolella.  
 
Kortteleiden keskelle jäävät piha-alueet on merkitty asumista pal-
veleviksi yhteiskäyttöisiksi korttelialueiksi (ah). Alueet on varattu 
korttelin kaikkien tonttien yhteisiä leikki- ja oleskelualueita varten. 
Korttelin tonttien välisiä rajoja ei saa aidata, vaan alue on toteutet-
tava yhtenäisen suunnitelman mukaisesti. Korttelialueiden piha-
alueen alle rakennetaan ainakin osa korttelin tarvitsemista auto-
paikoista. Tämä kansirakenne toteutetaan viherkantena ja se so-
vitetaan maanvaraisen pihan korkoihin ja sovitetaan pihan ilmee-
seen ja toimintoihin. Korttelialueiden maanvaraisiksi jäävät osat 
istutetaan runsaasti puin ja pensain. Korttelialueilla on tarkoitus 
käsitellä osa alueen hulevesistä viivyttämällä. Viivytysalueet to-
teutetaan esimerkiksi sadepuutarhoina, jotka suunnitellaan osana 
yhteispihan toimintoja tai tarvittaessa maanalaisin ratkaisuin esim. 
hulevesikasetteina. Viivytystä edistetään myös viherkattojen käy-
töllä. 

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) 

 
Kaavamääräys koskee korttelia 16742. Alueelle osoitetaan tilava-
raus päivittäistavarakaupalle sekä monipuolisille liiketiloille m-mer-
kinnällä. Maanalaisia tiloja saa rakentaa koko korttelin alle kol-
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meen maanalaiseen kerrokseen (viitesuunnitelmissa kaksi ker-
rosta).  Korttelin maanalaisia pysäköintitiloja voidaan osoittaa 
myös muiden kortteleiden käyttöön. Kortteli on maantasokerrok-
sessa koko pinta-alaltaan rakennusaluetta, eikä kortteliin jää 
maanvaraista pihaa. Koska korttelin reunoilla ylemmät kerrokset 
varataan asuinkäyttöön, kansipiha liiketilojen päällä rakennetaan 
asukkaiden yhteisenä, viihtyisänä viherkansipihana, josta noin 
50  % tulee olla istutettua aluetta. 

Puistoalue (VP) 

 
Alueella on kolme puistomaista aluetta. Korttelin 16749 eteläpuo-
leinen Punamäenlehto on puistomaisena lähimetsikkönä kehitet-
tävä alue. Kortteleiden 16750 ja 16751 väliseen rinteeseen tulee 
maisemarakentamisen keinoin toteutettava Perttelinpuisto, jonka 
on tarkoitus toimia alueen liikunnallisena puistona. Puutarhurin-
lehdon puistoalueeseen suunnittelualueen luoteisosassa liittyy 
kosteikkona ja hulevesien viivytysalueena kehitettävä Haaganpu-
ronlehto. 

Autopaikkojen korttelialue (LPA) 

 
Alueella on kaksi LPA-aluetta; suunnittelualueen keskellä korttelin 
16751 yhteydessä oleva pysäköintitalo sekä suunnilleen nykyi-
sellä paikallaan säilyvä maantasopysäköintialue alueen luoteis-
osassa. Korttelin 16751 pysäköintitalon katto on tarkoitus toteut-
taa viherkattona, johon voidaan asentaa myös aurinkopaneeleita 
ja -keräimiä. Pysäköintitalon seinät toteutetaan vihreinä köynnös-
seininä ja Perttelinpuiston kohdalla osittain kiipeilyseinänä. Luo-
teisosan pysäköintialue katetaan osittain viherkattoisilla katoksilla. 
 

Liikenne 

Lähtökohdat  

 
Alue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varressa Mannerheimin-
tien ja Vihdintien kulmauksessa. Alue on hyvin saavutettavissa 
bussilla, sillä kaava-alueen lähimmät pysäkit sijaitsevat 100–200 
metrin päässä linnuntietä. Mannerheimintiellä on vilkas bussilii-
kenne: ruuhkatunteina kadulla liikennöi HSL:n mukaan 80–90 
vuoroa/suunta. Raitioliikenne liikennöi keskustan ja Pikku Huopa-
lahden päätepysäkin välillä Korppaanmäentietä pitkin. Kantakau-
pungin pyöräilyn tavoiteverkossa vuodelle 2025 Mannerheimin-
tielle on esitetty yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt ja Vih-
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dintielle kaksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt. Helsingin uu-
dessa valmisteilla olevassa yleiskaavassa Mannerheimintielle on 
tehty varaus pikaraitiotieyhteydelle.  
 
Mannerheimintien, joka toimii pääkatuna sekä tärkeänä sisääntu-
loväylänä keskustaan, liikennemäärä oli vuoden 2014 laskentojen 
mukaan 34 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vastaavasti poikittai-
sella pääkatuyhteydellä Vihdintiellä liikennemäärät olivat 34 500 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Mannerheimintien ja Vihdintien no-
peusrajoitukset ovat 50 km/h ja Hakamäentien tunnelissa 60 
km/h. Liikenne-ennusteiden mukaan liikennemäärät Mannerhei-
mintiellä kasvavat 42 000 ajoneuvoon vuorokaudessa vuoteen 
2040, jos kaupungin pitkän aikavälin maankäytön ja liikennejärjes-
telmän tavoitteet toteutuvat. Kytösuontie on tonttikatu, jonka var-
rella on noin kahdeksan yleisessä käytössä olevaa kadunvarsi-
paikkaa, ja joka päättyy autopaikkojen korttelialueeseen. Lähin 
ala-asteen koulu sijaitsee Tilkankadulla 500 metrin päässä ja lä-
hin päiväkoti välittömästi kaava-alueen eteläpuolella Punamäen-
polulla. 

 
Lähialueen taloyhtiöt ovat osakkaina Kytösuontien pysäköintiyhti-
össä (KYPYS). Suurin osa taloyhtiöiden autopaikoista on KY-
PYSin hallinnoimilla maantasoisilla pysäköintitonteilla (LPA) tai 
pysäköintilaitoksissa. Joitakin autopaikkoja on myös asuntonteilla. 
KYPYSillä on yhteensä 605 autopaikkaa, joista lähes kolmasosa 
on ollut vuosia tyhjillään. Alueella on paljon Helsingin kaupungin 
vuokra-asuntoja, joiden osuus 186:sta vuokraamatta olevasta py-
säköintipaikasta oli vuoden 2015 elokuussa 108 kpl. 

Kaavaratkaisu 

 
Liikennekaavio ja pelastusreittisuunnitelma on esitetty kaavaluon-
noksen selostuksen liiteaineistossa. 
 
Uusi maankäyttö liitetään idässä Mannerheimintiehen uudella 
valo-ohjatulla katuliittymällä ja lännessä olemassa olevan Ky-
tösuontien jatkeeksi. Katuliittymä sijoittuu Nauvonkujan kohdalle 
olemassa olevan valo-ohjatun suojatien eteläpuolelle, minkä 
vuoksi ainakin viisi katupuuta Mannerheimintieltä joudutaan pois-
tamaan. 
 
Kytösuontie ja uusi Kaarinankatu muodostavat kaava-alueen pai-
kallisen katuverkon, johon tontit liitetään tonttiliittymien kautta. Ka-
tualueen leveys vaihtelee 16,5 – 19 metrin välillä riippuen katu-
osuuden liikennejärjestelyistä. Katu rakennetaan hidaskatuna, 
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jonka tarkoituksena on alentaa ajonopeuksia rakenteellisin kei-
noin muun muassa korotusten, kavennusten, kadunvarsi-
pysäköinnin ja mutkittelevan katulinjauksen avulla. Ratkaisulla py-
ritään lisäksi ehkäisemään läpiajon houkuttelevuutta Mannerhei-
mintieltä Korppaanmäentielle, jota käytetään jo nyt ei-tarkoituk-
senmukaiseen läpiajoon. Ajoradan leveys on mitoitettu pelastus-
laitoksen nostopaikan tilavaatimusten mukaan. 
 
Pyöräilijät käyttävät Kaarinankadun ajorataa, mikä on tarkoituk-
senmukainen ratkaisu suhteessa kadun tulevaan luonteeseen. 
Jalankulkijoille rakennetaan jalkakäytävät kadun molemmin puo-
lin. Kaarinankadulta on useaan eri ilmansuuntaan pyöräily-yhtey-
det ympäröiviin seudullisiin ja kaupunkitasolla merkittäviin pyöräi-
lyn pääväyliin. Perttelinpolkua ei voida maaston korkeuserojen 
vuoksi toteuttaa pyöräilyyn soveltuvana. Kaava mahdollistaa kau-
punkipyöräaseman sijoittamisen kivijalkatilojen edustalle Manner-
heimintien puolelle. Kaarinantori suunnitellaan siten, ettei se hou-
kuttele pysäköintiin. Kaupan asiointipaikat rakennetaan pysäköin-
tilaitokseen ja kaupan huoltoajo tapahtuu tontin puolella.  
 
Kaavamääräyksen edellyttämät vieraspysäköintipaikat sijoitetaan 
kadun varteen omalle kivetylle erotuskaistalleen, jolle istutetaan 
myös kadunvarsipuita sekä järjestetään paikoin ja toissijaisesti 
hulevesien viivytykseen soveltuvia biosuodatuspainanteita kohtiin. 
 
Kaupunkisuunnitteluviraston teettämän liikenteen toimivuustar-
kastelun mukaan (Trafix 2013, ks. selostuksen liite) Kytösuontien 
liittymä ei riitä palvelemaan uutta maankäyttöä, koska Korppaan-
mäentieltä pohjoiseen Mannerheimintielle kääntyvä suunta yli-
kuormittuu lisäliikenteen vuoksi häiriten siten raitioliikennettä 
Korppaanmäentien ja Mannerheimintien liittymässä iltaruuhkan 
aikaan. Sama koskee suuntaisliittymävaihtoehtoa Mannerheimin-
tielle, joka ei helpota kuormittuvaa suuntaa Korppaanmäentieltä 
pohjoiseen. Uuden täyden valo-ohjatun liittymän toimivuus on to-
dettu kohtuulliseksi ja välityskyvyltään riittäväksi, joten alemman 
katuverkon ongelmien ja liikenteen toimivuustarkasteluissa saatu-
jen tulosten perusteella on liikennekaaviossa esitetty kyseinen liit-
tymävaihtoehto Mannerheimintielle.  
 
Uuden katuliittymän pohjoispuolelle on suunniteltu pysäkkiparia 
yleiskaavan mukaiseen pikaraitiotiehen liittyen. Pysäkkiparia var-
ten on varattu tilaa Mannerheimintien katualueelta 44 metriä 
kaava-alueen kohdalla.  
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Osa alueella tällä hetkellä olevista maantasopysäköintipaikoista 
jää tulevaisuudessa rakentamisen alle. Uusien asukkaiden ja hen-
kilökunnan pysäköinti osoitetaan tonteille tai autopaikkojen kortte-
lialueille. Maantasopysäköintipaikkoja hallinnoivan KYPYSin 
kanssa on keskusteltu alustavasti, että nykyisille asukkaille osoi-
tetaan uusia pysäköintipaikkoja kaava-alueen LPA-alueilta. Li-
säksi on tutkittu mahdollisuuksia pienentää olemassa olevien Hel-
singin kaupungin vuokratalojen pysäköintinormia jälkikäteen. Asi-
asta on keskusteltu rakennusvalvonnan, Helsingin kaupungin 
vuokra-asuntojen (HEKA) sekä KYPYSin kanssa. Alustavan aja-
tuksen mukaan HEKA kaikkine KYPYSin pysäköintipaikkoja käyt-
tävine taloyhtiöineen voi hakea pysäköintinormista poikkeamislu-
paa, joka on voimassa 2 vuotta. Poikkeamispäätöksen voimassa-
oloaikana olemassa oleville vuokrataloille haetaan uudestaan ra-
kennusluvat, joiden myöntämisen yhteydessä pysäköintinormia 
alennetaan. Tämän jälkeen KYPYS voi sopia kiinteistöviraston 
kanssa Kytösuontien varressa olevien LPA-alueiden vuokrauksen 
lopettamisesta.  
 

Palvelut  

Lähtökohdat  

 
Pikku Huopalahden pohjoispuolella on kaupallisia palveluita Korp-
paanmäentien varrella sekä Mannerheimintien itäpuolella. Alu-
eella on muutama pieni päivittäistavarakauppa. Erikoiskaupat ja 
palvelut ovat pääosin kivijalkaliiketiloissa asuin- ja toimistotalojen 
pohjakerroksissa. Kaupalliset palvelut palvelevat pääasiallisesti 
alueella asuvia ja työssäkäyviä. 
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Kaupalliset palvelut, kesäkuu 2014 (WSP 2014) 
 
Alueella on useita pieniä päiväkoteja. Kaava-aluetta lähimmät päi-
väkodit ovat Terassitalossa toimiva Suopursu ja Korppaanmäen-
tien ryhmäpäiväkoti Pikkuhilla. Korppaanmäen puolella toimivat 
päiväkodit Tuuli, Aurinkoinen ja Vaahteramäki. Gruppfamilje-
daghemmet Storstugan on alueen ruotsinkielinen päiväkoti. Lä-
himmät peruskoulut ovat Pikku Huopalahden ala-aste, Haagan 
peruskoulu, Helsingin suomalainen yhteiskoulu, Ruskeasuon 
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koulu ja Ruskeasuon Rudolf Steiner-koulu. Keskuspuistossa toi-
mii Keskuspuiston ammattiopisto. Kirjastoauto pysähtyy Korp-
paanmäentiellä. Kytösuontiellä on tarjolla kotihoidonpalveluita.  
 
Puretuiksi suunnitelluissa rakennuksissa toimii Helsingin yliopis-
ton hammaslääketieteenlaitoksen ja oikeustieteenlaitoksen lisäksi 
Ruskeasuon hammashoitola sekä pääkaupunkiseudun suun eri-
koishoidon yksikkö. Mannerheimintien itäpuolella on HUS-Apuvä-
linekeskus.  
 
Lähellä sijaitsevia suuria puistoalueita ovat Vihdintien pohjoispuo-
len Kauppalanpuisto ja kaava-alueen länsipuolella Puutarhurin-
lehto ja Tilkanniitty. Lähimmät leikkipuistot ovat Tilkanniityllä ja Til-
kanmäellä. Puutarhurinlehdossa on koirapuisto. Tilkantorin yhtey-
dessä on Pikku Huopalahden venesatama.  
 
Mannerheimintien itäpuolella on vaarallisten jätteiden keräyspiste. 
Vihdintien pohjoispuolella sijaitsee Haagan pelastusasema. 

Kaavaratkaisu 

 
Alueelle on tarkoitus luoda hyvät mahdollisuudet elävän kaupunki-
tilan muodostumiseen. Rakennusten kivijalkaan tehdään tilava-
raukset kadunvarsiliiketiloille. Liiketilat sijoitetaan näkyville pai-
koille pääasiassa Kaarinantorin, Perttelinpuiston sekä pienten 
kortteliaukioiden yhteyteen. Asemakaavassa on merkintä m, jolla 
osoitetaan liike- ym. tiloina rakennettavan kerrosalan vähimmäis-
määrä. Myös alueelle kaavailtu päivittäistavarakauppa sisältyy m-
merkintään. Osaan liiketiloista rakennetaan rasvanerottelukaivot 
sekä katon ylimmän tason yläpuolelle johdettava ilmastointihormi: 
tarkoituksena on helpottaa ravintola- ja kahvilatilojen sijoittumista 
liiketiloihin. 
 
Kortteliin 16750 on varattu 1 400 k-m2 tilaa 120 lapsen päiväko-
dille. Päiväkotiin liittyvä leikkipiha on koko alueen käytettävissä 
päiväkodin aukioloaikojen ulkopuolella. 
 
Liiketiloja on tulossa alueelle kaiken kaikkiaan noin 8 500 k-m2. 
Luku sisältää 1 400 k-m2:n varauksen päiväkodille. 
 

Esteettömyys  
 
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta joiltain osin haas-
tavaa aluetta: alueellinen korkeusvaihtelu on lähes 15 metriä Haa-
ganpuron purolaakson +2,2 -korosta Mannerheimintien puoleisten 
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kallioisten moreeniselänteiden +17 korkeuteen. Mannerheimintien 
ja Kaarinankadun risteysalueen kohdalla maastoa madalletaan n. 
5-6 metriä esteettömien katukaltevuuksien aikaansaamiseksi. 
Kortteleiden 16750 ja 16751 väliseen Perttelinpuistoon tulevan 
Perttelinpolun korkeusero on noin 6 metriä, joten sen osalta es-
teettömyys on mahdollista toteuttaa vain osittain. Pääasiallinen 
kulkureitti Kaarinankadulla on kuitenkin esteetön ja kaikki korttelit 
ovat toteutettavissa esteettöminä.  
 

Luonnonympäristö 

Lähtökohdat  

 
Kaava-alueella ei ole Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmän 
mukaan arvokkaita luontokohteita, uhanalaista lajistoa, luonnon-
suojelualueita, suojeltuja luontokohteita tai luonnonmuistomerk-
kejä.  
 
Kaava-alue on topografialtaan vaihteleva. Suurmaisemassa 
kaava-alue sijoittuu laakson ja selännealueen vaihettumisvyöhyk-
keelle. Lähempää tarkasteltuna suurin osa kaava-alueesta sijait-
see kallioisella moreeniselänteellä, etelä-pohjois -suuntaisen savi-
laakson reunalla. Kaava-alueen luoteisosa kuuluu Haaganpuron 
(ent. Mätäoja) matalaan purolaaksoon (n. +2,2). Kallioinen se-
länne jakautuu kahteen kukkulaan, joista eteläisempi nousee +17 
metrin korkeuteen, toinen +13 metrin korkeuteen. Nykyiset yliopis-
torakennukset sijoittuvat näiden kukkuloiden väliin melko tasai-
selle alueelle. Jyrkimmät rinteet ovat yliopistorakennusten länsi- ja 
eteläpuolella. Kalliopaljastumia on länteen laskevilla rinteillä. Täyt-
tömaata on kaava-alueen pohjois-, luoteis- ja länsiosien raken-
nuskäytössä olevilla savikoilla. 
 
Alue avautuu maastollisesti ja pienilmastollisesti hyvään ilman-
suuntaan: maasto laskee länsi-lounais -suuntaisesti Mannerhei-
mintieltä Haaganpuron purolaaksoon. 
 
Alue sijaitsee yli 1 000 hehtaarin kokoisen Haaganpuron valuma-
alueen eteläosassa Haaganpuron alajuoksulla. Haaganpuro on 
helsinkiläisittäin merkittävä pienvesi, jolla on virkistysarvojen li-
säksi myös kalastollista merkitystä: puroon on onnistuttu kotoutta-
maan taimenia. Haaganpuro alavine laaksoalueineen on herkkä 
tulvimaan. Kaava-alueella tulvariski on suurin Haaganpuron välit-
tömässä lähiympäristössä. Rankkasadetulvat ovat alueella toden-
näköisempiä, kuin merivesitulvat. Rankkasadetulvan riski on noin 
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kerran 50 vuodessa tapahtuvalla kolmen tunnin mittaisella rank-
kasateella ja merivesitulvan riski noin kerran 100 vuodessa. Luo-
teisosan alavalle alueelle ulottuva tulva on maaston korkeustasot 
huomioiden mahdollinen, mutta tilastollisesti katsottuna melko 
harvinainen.  
 
Yliopistorakennusten ympäristö ja Vihdintien reuna ovat ilmeel-
tään puistomaisia. Kaava-alueelle on istutettu yksittäispuita, puu-
ryhmiä ja koristepensaita, maanpinta on nurmikkoa tai niitty-
nurmea. Istutettuun lajistoon kuuluu vaahteroita, mäntyjä, sem-
bramäntyjä, puistolehmuksia ja hevoskastanja. Osa puistomaisen 
alueen puustosta on luontaisesti lisääntyneitä mäntyjä, rauduskoi-
vuja, haapoja ja raitoja.  
 
Alueen luonnonmukaisimmat alueet ovat etelä- ja pohjoisosien 
kumpareet ja avokalliot sekä Haaganpuron ympäristö alueen luo-
teisosassa. Kasvillisuus on lehtometsän lajistoa avokallioita lu-
kuun ottamatta. Maasto on paikoin hyvin kulunutta ja toisaalta koi-
ranulkoilutuksen rehevöittämää. Yleisimmät puulajit ovat mänty, 
vaahtera, rauduskoivu, haapa, raita, pihlaja ja tuomi. Kallioilla 
kasvaa kookkaita kuusia ja yksittäisiä katajia. Rehevillä paikoilla 
kasvaa valkovuokkoja. Haaganpuron avouoman reunoilla kasvaa 
tiheää pajukkoa. Rehevää niittyaluetta on Kytösuonpolun pohjois-
puolella.  
 
Alueella ei ole Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmän mu-
kaan erityisiä luontoarvoja, uhanalaista lajistoa, luonnonsuojelu-
alueita, suojeltuja luontokohteita tai luonnonmuistomerkkejä.  

Kaavaratkaisu 

 
Uuden rakentamisen myötä alueen vehreä ilme muuttuu kaupun-
kimaiseksi. Korttelipihoille jää kuitenkin maanvaraisia alueita, 
jotka on tarkoitus käsitellä mahdollisimman luonnonmukaisesti. 
Vettä läpäisemättömiä pintoja vältetään. Matalille rakennusosille 
tulee viherkattomääräys ja viherkatot sallitaan koko alueella. Kort-
telin 16742 korttelipiha on kokonaan kansirakennetta, joka toteu-
tetaan viherrakentamisen keinoin. Korttelin 16751 pysäköintitalon 
seinä toteutetaan osin köynnösseinänä. Kaava-alueen luoteiskul-
maan tulee hulevesikosteikko. Luontoselvityksen mukaan alueella 
on jonkin verran varttunutta puustoa, jota suositellaan säilytettä-
väksi mahdollisuuksien mukaan.  
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Ekologinen kestävyys  

Lähtökohdat  

 
Kaava-alue sijaitsee hyvällä paikalla liikenteellisessä solmukoh-
dassa noin 5 kilometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta. Alu-
eelle on hyvät joukkoliikenne- ja pyöräily-yhteydet. Tulevaisuu-
dessa alueen viereen on suunniteltu Mannerheimintien-Hämeen-
linnanväylän pikaraitiotien pysäkkipari. Alue sopii hyvin tiiviin kan-
takaupunkimaisen kaupunkirakenteen laajentamiseen. 
 

Kaavaratkaisu 

 
Rakentamalla kaupunkialueet tiiviisti ja tehokkaasti voidaan sääs-
tää luontoa muualla. Joukkoliikenteeseen, tulevaisuudessa eten-
kin raideliikenteeseen tukeutuva tiivis asuinalue tukee ekologista 
kestävyyttä.  
 
Kaavaratkaisu edistää hulevesien ekologista käsittelyä monin ta-
voin: asuinkorttelialueilla hulevesiä viivytetään mm. sadepuutar-
hoin sekä viherkatoin. Katualueilla hulevesiä puhdistetaan imeyt-
tämisalueiden biosuodatusmenetelmien avulla. Alueen hulevedet 
johdetaan kaksiosaisen, puhdistavan viivytyskosteikon kautta 
Haaganpuroon. Kaavaratkaisun vuoksi Haaganpuron linjausta 
joudutaan muuttamaan hieman, mutta tämä suoritetaan toteutta-
malla vanha putkitettu osuus avouomana, mikä parantaa puron 
olosuhteita.  
 
Kaupunkialueiden vesiolosuhteiden eli hydrologian äärevöitymi-
nen (rankkasateet vs. rutikuivuus) yhdistettynä ilmastonmuutok-
sen oletettuihin epäsuotuisiin vaikutuksiin tekee hulevesien käsit-
telyn suunnittelun pakolliseksi uusien alueiden rakentamisen yh-
teydessä. Suunnittelualueella on nykytilassa suhteellisen paljon 
rakentamatonta, vettä läpäisevää ja imevää maanpintaa. Aluetta 
rakennettaessa ja läpäisemättömien pintojen lisääntyessä kaikkea 
alueelle satavaa hulevettä ei voida ohjata suoraan tulvaherkkään 
Haaganpuroon. Tämän takia alueella syntyviä hulevesiä pyritään 
viivyttämään (parhaassa tapauksessa imeyttämään) mahdollisim-
man paljon korttelipihoilla, katujen biosuodatusalueilla sekä viher-
katoilla. Viivytyksen periaate on, että 100 neliötä läpäisemätöntä 
pintaa kohden tulee viivyttää 0,5 m3 vettä piha-alueella. Kaava-
alueen luoteisosan Haaganpuronlehtoon tehdään hulevesikos-
teikko, jossa viivytetään alueella syntyviä hulevesiä ja laadullisesti 
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parannetaan alueelta tulevien hulevesien laatua ennen niiden las-
kemista vesistöön. Hulevesikosteikko muodostuu kahdesta pai-
nanteesta, joista ensimmäinen toimii tulevan, likaisen huleveden 
laskeutusaltaana ja toinen vesisäiliönä. Viivyttämällä puhdistetut 
vedet johdetaan hallitusti Haaganpuroon. Kosteikon pohjalle pai-
nuvat epäpuhtaudet poistetaan riittävin väliajoin.  
 
Hulevesien kuljettamat epäpuhtauspitoisuudet ovat suurimmillaan 
rakennusvaiheessa. Tämän takia alueen hulevesijärjestelmä tulee 
rakentaa etupainotteisesti tai järjestää tilapäisin ratkaisuin.  
 
Alueen nykyinen luonto ei ole kovin monimuotoinen. Biodiversi-
teettiä voidaan lisätä esimerkiksi monipuolisilla viherkattojen niitty-
mäisillä ja ketomaisilla istutuksilla, korttelipihojen istutuksilla sekä 
VP-alueiden luonnontilaan jäävien alueiden vaalimisella ja niiden 
kunnon kohentamisella. Myös uudet hulevesirakenteet ja viivytys-
painanteet sekä Haaganpuron uoman avaaminen lisäävät alueen 
biodiversiteettiä.  

 
Suojelukohteet 

Lähtökohdat  

 
Kaava-alueella on ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoi-
tuksia (tukikohta 1914:19 / Ruskeasuo), jotka ovat muinaismuisto-
lain suojelun piirissä. Muinaismuistoja on inventoitu aiemmin vuo-
sina 1995–1996 sekä tätä asemakaavan muutostyötä varten mu-
seoviraston arkeologisten kenttäpalveluiden toimesta elokuussa 
2014. Tarkentavat lisäkaivaukset suoritettiin kesällä 2015. Lisä-
kaivausten perusteella kohteet mitattiin, tutkittiin ja dokumentoitiin.  

Kaavaratkaisu 

 
Muinaismuistokohteita on vaikeaa säilyttää kaava-alueen toteutu-
essa kaavaluonnoksen mukaisesti. Museovirasto ja Helsingin 
kaupunginmuseo linjasivat muistiossa 7.5.2015, että muinais-
muistoihin voidaan kajota, mikäli kohteista tehdään riittävät lisätut-
kimukset ja dokumentoinnit. Riittävien selvitysten jälkeen kohteet 
jäävät muinaisjäännösrekisteriin, mutta ne poistetaan rauhoitus-
luokituksesta. Museoviraston arkeologiset kenttäpalvelut suoritti-
vat kajoamisluvan edellyttämät lisätutkimukset kesällä 2015. Näin 
ollen maankäytölle ei ole muinaismuistolain asettamaa estettä. 
Museoviraston sekä Helsingin kaupunginmuseon mukaan olisi 
kuitenkin positiivista, mikäli osia linnoituksista saadaan säästettyä 
rakennusvaiheessa. Viitesuunnitelmissa on esitetty osuudet, jotka 
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jäljellä olevista kohteista ovat mahdollisesti säilytettävissä kortte-
leiden 16749 ja 16751 piha-alueilla. Lopullista kaavaehdotusta 
varten tehdään vielä tarkempaa suunnittelua kortteleista, jonka 
jälkeen varmistuu onko osia linnoituslaitteista mahdollista säilyt-
tää. Maankäytön niin salliessa kaavaehdotukseen tehdään tarvit-
tavat suojelumerkinnät ja tuhoutuvilta osin pyydetään Museoviras-
toa poistamaan muinaisjäännöksen rauhoitus. 
 
Purettaviksi aiotut Ruskeasuon kampuksen klinikkarakennukset 
edustavat museoviraston lausunnon (13.9.2013) mukaan "ajal-
leen tyypillistä, valtion laadukasta ja asiallista arkirakentamista, 
jollaisina niillä on kulttuurihistoriallista merkitystä". Museoviraston 
pyynnöstä rakennusten käyttötarkoituksen muutosta asumiseen 
tutkittiin, mutta alueen kehittäminen rakennukset säilyttäen todet-
tiin taloudellisesti ja maankäytöllisesti hyvin haastavaksi. Museovi-
raston 25.9.2014 antamassa lausunnossa todetaan museoviras-
ton vakuuttuneen siitä, että rakennuksille ei ole löydettävissä rea-
listisesti toteutettavaa ja rakennusten kulttuurihistoriallisen arvon 
säilyttävää käyttötarkoituksen muutosta.  
 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Lähtökohdat  

 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Lä-
himmät nykyiset verkostot sijaitsevat alueen itäpuolella Manner-
heimintiellä, pohjoispuolella Vihdintiellä, länsipuolella Kytösuon-
tiellä ja eteläpuolella Punamäenpolulla. 
Haaganpuro virtaa putkitettuna alueen luoteisnurkassa Vihdintien 
eteläpuolella nykyisen yksityisen tontin alueella.  

Kaavaratkaisu 

 
Alueellinen korkeustaso  
 
Kytösuontien tasaus pysyy nykyisellään Kytösuonpolusta etelään. 
Katuverkon matalin kohta +3,1 sijaitsee tässä risteyksessä. Maan-
pintaa nostetaan Kytösuontien jatkeella pohjoiseen päin, ollen 
Kaarinankadun risteyksessä +4. Kaarinankatu sijoittuu Halikonku-
jan ja Kaarinantorin välillä korkeusasemiltaan lähelle Mannerhei-
mintien tasausta n. +11. Ratkaisu edellyttää Kaarinantorin etelä-
puolella sijaitsevan kallion louhintaa. 
Alueen päätulvareitti muodostuu Kaarinankadulle, josta se jatkuu 
Kytösuontien ja Kytösuonpolun kautta Haaganpuroon. Toinen, 
Kaarinantorin seutua koskeva tulvareitti sijoittuu Askaistenpolun 
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jatkeelle, josta se jatkuu Korppaanmäentien kautta Haaganpu-
roon. 
 
Hulevedet 
 
Kaarinankadun hulevesiviemärin vedet johdetaan kaava-alueen 
luoteisnurkan uuteen hulevesien viivytyspainanteeseen, mistä ve-
det päätyvät viivytettynä Haaganpuroon. Kytösuontien varren 
tonttien hulevesiä ei ole korkeuserojen vuoksi mahdollista johtaa 
viivytyspainanteeseen, vaan ne kulkeutuvat nykyisen verkon 
kautta Haaganpuroon.  
 
Haaganpuron putkitettua uomaa siirretään nykyisestä länteen 
päin VP-alueella kaava-alueen luoteisosassa, uusi putkitettu 
osuus on nykyistä lyhyempi. Nykyistä Vihdintien alittavaa putkisil-
taa lyhennetään eteläpäästään, jonne Haaganpuron uusi maan-
alainen putkirakenne liitetään. Uusi putkirakenne risteää Vihdin-
tien suuntaisten putkien, kuten parhaillaan rakenteilla olevan run-
kovesilinjan ja niiden paalulaattojen kanssa, mikä tekee toteutuk-
sesta haasteellisen. Puron nykyistä avouomaa jatketaan Vihdin-
tien suuntaan uudelle putkitetulle osuudelle asti. Osa nykyisestä 
avouomasta muuttuu tonttimaaksi. 
 
Vesihuolto 
 
Kaarinankadulle rakennetaan uudet vesihuoltolinjat, jotka liitetään 
Kytösuonpolun nykyisiin linjoihin. Kytösuontien nykyiset vesihuol-
tolinjat uusitaan kadun poikkileikkauksen leventämisen vuoksi. 
Alueen eteläisimmän korttelin 16749 vesihuolto on suunniteltu jär-
jestettävän Askaistenpolun jatkeelle rakennettavilla vesihuoltolin-
joilla, muut korttelit liittyvät Kaarinankadun ja Kytösuontien vesi-
johtolinjoihin. 
 
Sähkö ja tietoliikenne 
 
Muutosluonnoksen mukainen sähkönkäyttö vaatii alueelle kolme 
kaksoismuuntamotilaa. Muutosalueella sijaitsee kaksi Helen Säh-
köverkon keskijännitejakeluverkon kaapelia. Kaapelit palvelevat 
Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen -ja hammaslääketieteen 
laitosten sähkönjakelun ohella laajalti ympäristön sähkönjakelua. 
Nykyisten rakennusten purkamisen alettua kaapelit pyritään siirtä-
mään muutosalueen ulkopuolelle. Alueelle rakennetaan uuden 
infrastruktuurin aikataulussa kokonaan uusi jakeluverkko. Uudet 
20 kV sähkökaapelit sijoittuvat pääosin kaava-alueen reunoille 
Mannerheimintien ja Vihdintien varteen. 
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Kaukolämpö ja -jäähdytys 
 
Alueen katujen tilanvarauksissa on varauduttu kaukolämpö ja -
jäähdytysverkoston rakentamiseen. Kaavaluonnoksessa sallitaan 
maalämpökeräimien rakentaminen ah-korttelialueiden maanalai-
sista tiloista. Määräyksellä pyritään varmistamaan mahdollisuus 
maalämmön hyödyntämiseen. 

 
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnos-
taminen 

Lähtökohdat  

 
Kaava -alueen itäosa sijaitsee kallioisella moreeniselänteellä, 
jossa avokallioita on alueen etelä- ja pohjoisosalla. Kallioisen 
mäen irtomaakerrokset ovat pääosin hiekkaa.  

 
Kaava -alueen länsiosa on etelä-pohjois -suuntaisella savialu-
eella. Savikerroksen paksuus Kytösuontien kohdalla on noin 5 … 
8 metriä. Savikerros paksunee länteen päin ja on kaava-alueen 
länsi- ja pohjoisreunalla noin 12 metriä. Savikerroksen päällä on 
täyttömaata noin 0,5 … 6 metriä. Paksuimmat täytöt ovat Ky-
tösuontien eteläosalla, Korppaanmäentien pohjoispuolella. 
Ohuimmat täytöt ovat savialueen länsi- ja pohjoisosalla. 
 
Pohjavedenpinta kaava-alueella on ollut savialueen eteläosalla 
GW = +0,7 … +1,9 (nykyinen maanpinta noin 2,5), luoteisosalla 
GW = +1,4 … +2,3 (maanpinta noin +2,5) ja koillisosalla GW = 
+0,7 … +3,8 (maanpinta noin +4 … +6). Orsivedenpinta kaava-
alueella on ollut savialueen eteläosalla GWo = +0,7 … +1,4 
(maanpinta noin +2,2). 
 
Alueelle on tehty neljään pisteeseen pilaantuneisuustutkimus ke-
säkuussa 2014 ja lisätutkimus näytepisteverkoston laajenta-
miseksi elokuussa 2014. Tutkimuksissa havaittiin muutamin pai-
koin haitta-aineiden, kuten PAH-yhdisteiden, öljy-hiilivetyjen ja 
raskasmetallien pitoisuuksia, jotka ylittävät VNa 214/2007 alem-
man tai ylemmän ohjearvotason. Täyttömaakerroksissa todettiin 
myös jätejakeita, kuten tuhkaa, tiiltä ja lasia. 

Kaavaratkaisu 
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Kaava-alueen länsi- ja pohjoisosassa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota alueelliseen vakavuuteen Haaganpuron ja puiston suun-
taan. Kaava-alueen pohjoispuolella vesihuoltolinja on perustettu 
paalulaatalle. Rakennusten pohjarakennussuunnitelmissa tulee 
ottaa nykyiset paalulaattarakenteet huomioon perustusten ja paa-
lutyyppien suunnittelussa. Savialueella rakennukset tulevat perus-
tettavaksi tukipaalujen varaan, kallioalueella rakennukset voidaan 
perustaa kallion varaan. 
 
Savialueella tulee varautua katujen ja piha-alueiden vahvistami-
seen syvästabiloinnilla. Kunnallistekniikan putkijohdot tullee sa-
vialueilla perustettavaksi joko paalulaatalle tai syvästabiloidun 
maan varaan. 
 
Kaava-alueen länsipuolella pyörä- ja jalankulkureitin ylikulkusillan 
tulopenger on perustettu paalulaatalle. Haaganpuron viivytysrat-
kaisujen suunnittelussa tulee huomioida sillan penkereen paalu-
laatta ja kaava-alueen pohjoispuolella vesihuoltolinjan paalulaatta 
ja niiden tuomat rajoitukset lähialueen muokkaamiseen. Alueelli-
nen vakavuus tarkastellaan kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Alustavan maaperän haitta-ainetutkimuksen perusteella on toden-
näköistä, että alueen maaperää täytyy puhdistaa ennen asuin-
käyttöön muuttamista. Todettu pilaantuminen on puhdistettavissa 
tavanomaisin menetelmin, eikä nykyisen pilaantumisen arvioida 
olevan este kaavan toteutuskelpoisuudelle. Maaperän lisätutki-
mustarpeet arvioidaan ja tietoja maaperän pilaantuneisuudesta 
täydennetään tarvittaessa asemakaavoituksen aikana. Kaavassa 
on annettu määräys, jonka mukaan pilaantunut maaperä on kun-
nostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. 
 
Alueen pohjavedenpintaa ei saa pysyvästi alentaa. 
 

Ympäristöhäiriöt 

Lähtökohdat  

 
Kaava-alue sijaitsee kahden ison liikenneväylän, Mannerheimin-
tien ja Vihdintien risteyksessä: alue on meluisa ja liikenteen pääs-
töt tuottavat ilman epäpuhtauksia.  
 
Asemakaava-alueen koillispuolella lähimmillään hieman alle puo-
len kilometrin päässä sijaitsee Helen Oy:n Ruskeasuon huippu-
lämpökeskus. Lämpökeskuksen normaalitoiminnasta ei arvioida 
aiheutuvan merkittävää häiriötä suunnittelualueelle. Tukes on 
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määritellyt laitokselle kemikaaliturvallisuutta koskevan Seveso III -
direktiivin perusteella konsultointivyöhykkeen laajuudeksi 0,5 kilo-
metriä. Vyöhykkeellä on kiinnitettävä erityistä huomiota riittäviin 
suojaetäisyyksiin vaaraa aiheuttavan toiminnan ja ulkopuolisen, 
erityisten herkän, toiminnan välillä. 

Kaavaratkaisu 

 
Rakentamisen sijoittaminen korkeana, muurimaisena rakenteena 
vilkkaiden katujen varteen suojaa kortteleiden sisäosia melulta. 
Yhtenäisten, kadun molemminpuolisten rakennusmassojen myötä 
Mannerheimintien katualueesta muodostuu katukuilumainen tila, 
jossa ilmavirtaukset ja ilman epäpuhtauksien laimeneminen heik-
kenevät. Toisaalta rakennusmassoihin tulee kerroskorkeus- ja sy-
vyysvaihtelua, minkä katsotaan lisäävän ilmavirtausten turbulens-
sia katutilassa ja siten laimentavan ilman epäpuhtauksia. 
 
Alueen ilmansuunniltaan suotuisan suuntautumisen ansiosta par-
vekkeet voidaan suunnata etupäässä poispäin liikenneväylistä 
alueen sisälle ja suojaisille sisäpihoille. Liikenneväylien varrella 
oleviin rakennuksiin on rakennettava suodattimilla varustettu il-
manvaihto, johon raitis ilma otetaan riittävän kaukaa päästöistä. 
Alimpiin kerroksiin sijoitetaan liiketiloja. Alueesta on laadittu melu-
selvitys, jonka perusteella on määrätty rakennusten ääneneristä-
vyysvaatimukset. Mannerheimintien katukuilun ilmanlaadusta on 
tehty selvitys, jonka perusteella sekä katukuilun tuulettuvuutta pa-
rantavaan rosoisuuteen, että liikenteen sujuvuuteen ja liikenteen 
päästöihin tulee kiinnittää huomiota, jotta katualueen ilmanlaatu 
pysyy raja-arvot alittavalla tasolla. Kriittisin pitoisuus on typpidiok-
sidin vuosiraja-arvo, joka pidemmällä tulevaisuudessa tulee ajo-
neuvojen teknisen kehityksen myötä joka tapauksessa laske-
maan. Ilmanlaatunäkökulmaa arvioidaan vielä kaavaehdotuksen 
valmistelun yhteydessä.  
 
Asemakaava-alue sijaitsee suurimmaksi osaksi Helen Oy:n Rus-
keasuon huippulämpökeskuksen konsultointivyöhykkeen ulkopuo-
lella, eikä miltään osin rajoitu Ruskeasuon energiahuoltoaluee-
seen. Asemakaavoituksen yhteydessä varmistetaan riittävä turval-
lisuus ja pyydetään turvallisuutta koskeva lausunto Tukesilta ja 
pelastuslaitokselta. Turvallisuutta koskevat tiedot tarkennetaan ja 
täydennetään asemakaavan laatimisen aikana.   
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Pelastusturvallisuus 

Lähtökohdat  

 
Alueella olevat rakennukset puretaan. 

Kaavaratkaisu 

 
Kaavan mukaan alueelle on mahdollista rakentaa enintään 14-
kerroksisia asuinrakennuksia. Enintään 8-kerroksisten asuinra-
kennusten pelastautuminen voidaan toteuttaa esimerkiksi sijoitta-
malla pelastustiet ja niiden vaatimat nostopaikat kadulle sekä 
korttelin sisäpuolelle. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida pelas-
tusteiden ajoreittien ja nostopaikkojen tarkemmat järjestelyt. Kort-
teleiden pelastustiejärjestelyt tulee suunnitella kokonaisuutena. 
Pihakannen kansirakenteiden kantavuutta määritettäessä on huo-
mioitava pelastustoiminnan vaatimukset ja istutuksiin tarvittavan 
kasvualustan paksuus ja paino. Alueelle on merkitty istutettavia 
puita ja istutettavien puiden alueita. Pelastusteiden ja nostopaik-
kojen sijoituksessa on huomioitava istutettavien puiden sijainti. 
Kadulle ja muille yleisille alueille sijoitettavien nostopaikkojen si-
jainnista tulee sopia Helsingin rakennusviraston kanssa. Yli 8-ker-
roksiset rakennukset on varustettava pelastautumista varten kah-
della erillisellä porrashuoneella. Korttelissa 16742 on huomioitava 
maantasokerroksen olevan koko korttelin alueella kansipihaa, 
jonka tasoero korttelia ympäröivään katualueeseen nähden on 
noin 6 metriä. 
 
Alueelle on laadittu pelastuskaavio, joka on selostuksen liitteenä. 
 

Nimistö 
 
Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 18.11.2015 esittää alu-
eelle seuraavia nimiä: 
 
Kaarinankatu - S:t Karinsgatan, Kaarinantori - S:t Karinstorget, 
Askaistenpolku - Villnässtigen, Halikonkuja - Halikkogränden, 
Perttelinpolku - S:t Bertilsstigen ja Perttelinpuisto - S:t Bertilspar-
ken Varsinais-Suomen paikannimien mukaan 
 
Haaganpuronlehto - Hagabäckslunden ja Haaganpuronpolku - 
Hagabäckslunden Haaganpuron mukaan 
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Kurjenmiekanportti - Svärdliljeporten ja Kurjenmiekankuja - Svär-
dliljegränden Haaganpuron rantamilla esiintyvän kurjenmiekan eli 
keltakurjenmiekan (Iris pseudacorus) mukaan 
 
Punamäenlehto - Rödbackalunden Punamäenpolun ja Punamä-
enrinteen mukaan ja vanhan huvila-alueen nimen Punamäki - 
Rödbacka mukaan. 
 
Lisäksi nimistötoimikunta on esittänyt Mätäpuron (Rutibacken) ni-
men muuttamista Haaganpuroksi (Hagabäcken) 8.6.2011. Nimen-
muutosesitys koskee Oulunkylän, Haagan ja Ruskeasuon kau-
punginosissa kulkevaa uomaa. Pikku Huopalahden pohjoisosan 
asemakaavanmuutoksen yhteydessö nimi Haaganpuro - Haga-
bäcken merkitään asemakaavaan Mätäpuron tilalle ja lisäksi jat-
kossa selvitetään mahdollisuutta, että Haaganpuron nimi tulisi 
käyttöön koko uoman nimenä Helsingin kaupungin virallisilla kar-
toilla. 

 
Vaikutukset 

 
Yhteenveto laadituista selvityksistä 
 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty useita eri selvi-
tyksiä. Alkuvaiheessa 2013–2014 laadittiin alueen kampusraken-
nuksista rakennushistoriallinen selvitys sekä tutkittiin rakennusten 
käyttötarkoituksen muuttamisen mahdollisuuksia. Alueen 1. maail-
mansotaan liittyviä linnoiterakenteita inventointiin kahteen ottee-
seen kesällä 2014 ja 2015. Luonto- ja ympäristöselvitys laadittiin 
2015. 
 
Liikenneselvitys laadittiin 2013. Vuonna 2014 tutkittiin kallio-
pysäköinnin mahdollisuuksia sekä pilaantuneita maa-alueita. Kau-
pallinen selvitys laadittiin 2014.  
 
Vuosina 2015–2016 laadittiin ilmanlaatuselvitys, jossa selvitettiin 
ilman epäpuhtauksien käyttäytymistä katukuilumaisessa tilassa 
Mannerheimintiellä. Lisäksi tutkittiin alueen meluisuutta sekä hule-
vesien hallintaa. 

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

 
Kaava-alueelle tulee uusi katuliittymä, ajoneuvoliikennöity katu 
sekä jalankululle ja pyöräilylle varattuja katuja. Lisäksi on odotet-
tavissa yleisten alueiden (VP, LPA, aukiot ja puistot) hoito- ja yllä-
pitokustannuksia sekä rakentamiskustannuksia. Hanke vastaa 
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suoraan rakentamiseen liittyvistä kustannuksista. Kustannukset ja 
niiden jakautuminen hankkeen ja kaupungin välillä lasketaan kaa-
vaehdotusvaiheessa. 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäris-
töön  

 
Asemakaavan muutos tiivistää huomattavasti alueen kaupunki- ja 
yhdyskuntarakennetta. Muutos mahdollistaa noin 2 000 uuden 
asukkaan sijoittumisen alueelle. Maantasokerrokseen suunnitellut 
liiketilat ja päivittäistavarakauppa sekä päiväkoti tuovat lähialueen 
nykyisillekin asukkaille lisää palveluja.  
 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
 
Alueen luonnonolosuhteet muuttuvat rakentamisen myötä. Man-
nerheimintien uuden katuliittymän ja rakennusten kohdalla kalliota 
joudutaan louhimaan useita metrejä esteettömyyden saavutta-
miseksi. Mahdollisimman luonnonmukaisiksi jääviä alueita tulee 
suunnittelualueen luoteis- ja eteläosiin Haaganpuronlehtoon ja 
Punamäenlehtoon. Olemassa olevaa kasvillisuutta ja paikallisia 
ominaispiirteitä, kuten puustoa ja avokallioita kasveineen pyritään 
säilyttämään rakennusvaiheessa mahdollisuuksien mukaan. To-
dennäköisesti suurin osa alueen kasvillisuudesta joudutaan kui-
tenkin istuttamaan. 

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

 
Kaavan mukainen rakentaminen tuottaa autoliikennettä ympäröi-
vään katuverkkoon noin 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä 
edellyttää muutoksia Mannerheimintien liikennejärjestelyihin. Uusi 
katuyhteys parantaa jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä sekä reittien 
jatkuvuutta alueella. Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon jär-
jestämiseen selviävät asemakaavaprosessin edetessä. 

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 

 
Yliopistorakennuksia ympäröivä laajahko puistomainen alue tulee 
muuttumaan alueen rakentamisen myötä. Tällä hetkellä melko 
vehreä ja avoin Mannerheimintien reuna muuttuu kantakaupunki-
maiseksi umpikorttelirivistöksi. Kytösuontien laajojen pysäköinti-
kenttien tilalle tulee niin ikään asuinrakennuksia. 
 
Alueen koilliskulman uudet korkeat asuinrakennukset tulevat yh-
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dessä Mannerheimintien itäpuolen uudehkojen toimistorakennus-
ten kanssa muodostamaan porttimaisen maamerkin Hämeenlin-
nan suunnasta kantakaupunkiin saapuville. 
 
Alueella sijaitsevia Ruskeasuon kampuksen klinikkarakennuksia 
ei ole tarkoitus säilyttää. Rakennusten purkamisen myötä häviää 
niihin liittyvä osa alueen historiaa. Osia 1. maailmansodan linnoi-
terakenteista voi olla mahdollista jättää korttelipiha-alueelle kortte-
lissa 16749. 

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 

 
Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen pyritään varautu-
maan mm. huolellisella hulevesien hallinnan suunnittelulla. Kaa-
vamuutos mahdollistaa asumisen hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
päässä ja vähentää siltä osin tarvetta yksityisautoiluun ja sen ai-
heuttamiin hiilidioksidipäästöihin.  
 
Maalämmön ja aurinkoenergian käytön mahdollistaminen edistää 
kestävien energiaratkaisujen hyödyntämistä. 

 
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,  
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,  
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin 
 
Katuliikenteen aiheuttamia ilman epäpuhtauksia ja ympäristöme-
lua tullaan käsittelemään siten, että alueella on edellytyksen ter-
veelliselle ja turvalliselle ympäristölle. Alueella oleva pilaantunut 
maaperä puhdistetaan ennen rakentamisen aloittamista. 
 
Alueelle kaavoitetaan kivijalkaliiketilaa sekä julkista tilaa (esim. 
Kaarinantorin aukio ja Perttelinpuisto sekä katunäkymien päät-
teinä olevat kortteliaukiot), joissa alueen ihmisten on mahdollista 
viettää aikaa ja kohdata toisiaan.  
 
Alueen asuinrakennusten hallintamuotoihin otetaan kantaa maan-
omistajien ja kaupungin välisessä maankäyttösopimuksessa ja 
siinä tultaneen noudattamaan MA-ohjelman linjauksia. 

 

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset  

 
Kivijalkaliiketilat ja päivittäistavarakauppa mahdollistavat uusien 
työpaikkojen syntymisen alueelle. Kaavaehdotuksen valmiste-
lussa voidaan tarvittaessa varautua myös toimistorakentamisen 
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sijoittumiseen alueelle. Toistaiseksi sille ei ole nähty olevan ky-
syntää. 

 
TOTEUTUS  

 
Kaava-alueen kuuluminen toteuttamisprojektiin  
 

Tulevassa maankäyttösopimuksessa tullaan todennäköisesti sopi-
maan rakentamista ohjaavan ja koordinoivan alueryhmän perus-
tamisesta. 

 
Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet 
 

Rakentaminen tulee toteutumaan vaiheittain. Rakentamisvaiheet 
selkiytyvät myöhemmin. Sikäli kun on tarpeen, kaavalla tullaan 
ohjaamaan rakentamisen toteutusta ympäristön laadun varmista-
miseksi myös työmaa-aikana. 

 
Toteuttamispolut, vaihtoehdot 
 

Mannerheimintien katukuilun ilmanlaadun kannalta on parempi, 
mikäli alueen itäreuna rakentuu yhtenäiseksi vasta viimeisenä. 
Keskemmällä aluetta olevat korttelit eivät meluselvityksen teh-
neen asiantuntijan arvion mukaan altistu liikaa liikennemelulle, 
vaikka Mannerheimintien varren kortteleita ei rakennettaisi melu-
muuriksi. 

 
Rakentamisaikataulu 
 
 Alueen rakentuminen tullee alkamaan aikaisintaan vuonna 2019.  

 
Korttelikortit  

 
Alueelle tullaan laatimaan toteuttamista ohjaavat korttelikortit kaa-
vaehdotusvaiheessa.  

 
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 
VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET  

 
Asemakaavan muutosta koskevat mm. seuraavat valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet: 
- on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja 

varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta 
ja laatua 
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- on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tul-
vavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit 

- on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus 
suunniteltuun käyttöön 

- pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä en-
nen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin 

- on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista ai-
heutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia 
haittoja 

- uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule 
sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa 

- tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energia-
lähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä 

- riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käytössä 
varmistettava tonttimaan riittävyys 

- alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia 

- alueidenkäytön suunnittelussa tulee varautua raideliikenteen 
laajenemiseen yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon 
niin edellyttäessä 

- haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheutta-
vien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on 
jätettävä riittävän suuri etäisyys 

 
Näistä kaavan valmistelussa on erityisesti painotettu asuntotuo-
tannon turvaamista, joukkoliikenteeseen tukeutumista, raideliiken-
teen laajenemisen mahdollistamista sekä melusta ja ilman epä-
puhtauksista aiheutuvan haitan ehkäisemistä. 
 
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa. 
 

Maakuntakaava  
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.  
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Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta. 
Asemakaavan muutos on maakuntakaavan mukainen. 
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Yleiskaava  
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, 
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004 /18.11.2005 /19.1.2007) 
alue on hallinnon ja julkisten palveluiden aluetta, jota kehitetään 
hallinnon, julkisten palveluiden, korkeakoulutuksen ja ympäristö-
haittoja aiheuttamattomien toimitilojen, asumisen ja virkistyksen 
sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liiken-
teen käyttöön. Nyt laadittu kaavaratkaisu poikkeaa yleiskaavasta 
siten, että tulevaisuudessa alue on asuinrakennuspainotteinen ja 
korkeakoulutoiminta siirtyy toisaalle. 
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Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan esitys 10.11.2015) alue on kantakaupunkia. Merkin-
nällä tarkoitetaan keskusta-aluetta, jota kehitetään toiminnallisesti 
sekoittuneena asumisen kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilo-
jen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kau-
punkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja ka-
dulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi 
toimitilaksi. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti 
kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla. Asemakaavan muutos noudattaa 
uuden yleiskaavaehdotuksen tavoitteita.  
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 8.11.2011) mukaan alue on savilaaksoa lukuun 
ottamatta kantakaupungin pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavarat-
kaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.  
 

Asemakaavat 
 
Alueella on voimassa asemakaava nro 9090 (tullut voimaan 
26.6.1987 / vahvistettu 16.2.1987). Kaavan mukaan alue on ope-
tustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO). Tontille 
on osoitettu rakennusoikeutta 63 000 kerrosalaneliömetriä. Ton-
tille on osoitettu väljät rakennusalat ja niille enimmäiskorkeudet. 
Kaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta on nykytilanteessa 
käytetty noin puolet. Ajoliittymät Mannerheimintielle ja Vihdintielle 
on kielletty.  
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Hankerajauksen luoteiskulma on puistoa (VP). Hankerajauksen 
pohjois- ja koillisreunoilla on voimassa 29.3.1999 vahvistettu ase-
makaava nro 10505, jossa pohjoisreuna on Vihdintiehen rajautu-
vaa suojaviheraluetta (EV) ja koillisreuna katua (Mannerheimin-
tie).  
 
Hankerajauksen alueella Mannerheimintiellä on voimassa 4 
pientä kaava-aluetta: 31.3.1937 vahvistettu ensimmäinen asema-
kaava nro 1608, 13.10.1942 vahvistettu asemakaavan muutos 
nro 2299 (koskee Turuntien ja Heikinkadun nimenmuutosta Man-
nerheimintieksi) sekä kapea suikale 16.3.1971 vahvistetusta ase-
makaavan muutoksesta nro 6280, jossa Y-tontti on muutettu ope-
tustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). 
7.5.1999 voimaantullut kaava 10505 koskee Mannerheimintietä ja 
kaava-alueen pohjoisreunan suojaviheraluetta.  
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-
teriin. 

 
Muut suunnitelmat ja päätökset 

 
Hakamäentien suunnitelma / Pasilanväylä, Tieliikennelaitos 1992. 
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on 
laatinut pohjakartan. 
 

Maanomistus 
 
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Suomen valtio / Senaatti-kiin-
teistöt omistavat tontin 16672/2 maan. Puisto- ja katualueet ovat 
Helsingin kaupungin omistuksessa. Kytösuontien varressa olevat 
LPA-tontit ovat kaupungin omistuksessa, mutta vuokrattua alu-
etta. 
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ASEMAKAAVA-ALUEEN 
RAJA 
(LIKIMÄÄRÄINEN) 

HELSINGIN KAUPUNKI 

HELSINGIN KAUPUNKI,  
vuokratontti 

SUOMEN VALTIO JA YLI-
OPISTOKIINTEISTÖT 
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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 2013 tontin omistajien hake-
muksesta. 
 

Viranomaisyhteistyö 
 

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:  
 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)  

 Museovirasto 

 kaupunginmuseo 

 kiinteistöviraston tilakeskus 

 kiinteistöviraston tonttiosasto 

 opetusvirasto 

 rakennusvalvontavirasto 

 rakennusvirasto 

 sosiaali- ja terveysvirasto  

 varhaiskasvatusvirasto 

 ympäristökeskus 
 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä alueesta teetettyjen konsulttitöiden 
työohjelmatiivistelmän nähtävilläolo  

 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan päi-
vitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti. 
Valmisteluvaiheet ja -aikataulu muuttuivat alkuperäisestä suunnit-
telun aikana esiin tulleiden seikkojen vuoksi.  
 
Vireilletulosta ja OAS:n sekä työohjelmatiivistelmän nähtävillä-
olosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla 
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www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset -lehdessä. 
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuosien 2014 ja 2015 kaavoitus-
katsauksissa. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä tiivistelmä alueesta tee-
tettävien konsulttitöiden työohjelmasta olivat nähtävillä 21.11.–
16.12.2013 seuraavissa paikoissa: 

 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 

 Pikku Huopalahden lastenkirjastossa, osoite Tilkankatu 19 

 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 4. krs  

 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 
11–13 

 verkkosivuilla www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt. 
 
Keskustelutilaisuus pidettiin 27.11.2013 Pikku Huopalahden asu-
kastalossa, Tilkantori 12. 

 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyen saatiin 7 viran-
omaiskannanottoa. Sosiaali- ja terveysvirasto edellytti, että kaava-
muutoksen aikatauluista tiedotetaan säännöllisesti, jotta virasto 
voi suunnitella kiinteistössä sijaitsevien toimintojensa sijoittamista 
muualle riittävän ajoissa ennen rakennusten purkamista. Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kannanotto kohdistui 
vesihuollon tilavarauksiin sekä ilmansaasteille altistumisen mini-
mointiin. Ympäristökeskuksen kannanotossa pyydettiin ottamaan 
suunnittelussa huomioon ilmanlaatu- ja meluhaitat, hulevesien 
hallinta ja tulvariski sekä pilaantuneet maa-ainekset. Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymän lausunnossa otettiin kantaa alu-
eelle laadittuun liikenneselvitykseen ja todettiin kaavamuutoksen 
tukevan Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 
2011:n kärkitavoitteiden toteuttamista. HSL piti tärkeänä myös 
laadukkaiden pyöräily- ja kävely-yhteyksien suunnittelua sekä 
Mannerheimintien joukkoliikenteen sujuvuutta uuden liittymän ra-
kentamisen jälkeen. Museovirasto otti kantaa Ruskeasuon kam-
puksen klinikkarakennusten säilymismahdollisuuksiin. Opetusvi-
rasto totesi, että alueen opetustilojen riittävyys on varmistettava 
yhdessä opetustoimen kanssa.  
 
Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä työohjelmatiivistelmää 
koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu 
huomioon kaavatyössä. 

http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/ksv
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Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.  

 
Yhteenveto mielipiteistä 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevia mielipidekirjeitä on 
saapui 7 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilai-
suudessa.  
 
Mielipiteet kohdistuivat etupäässä alueen palvelutason parantami-
seen ja elävöittämiseen sekä alueelle sopivaan rakentamiseen. 
Arkkitehtuurista toivottiin värikästä ja pikkuhuopalahtelaista ja alu-
eesta viihtyisää. Olemassa olevien rakennusten säilyttämisen 
suhteen mielipiteet jakautuivat säilyttämisen ja purkamisen kan-
nattamiseen. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että alue tulee rakentaa 
tehokkaasti, mutta katsottiin myös, että rakentaminen ei saa olla 
liian korkeaa. Uuden kadun toivottiin olevan läpiajoon houkuttele-
maton ja jalankulun sekä pyöräilyn yhteyksien Haagan suuntaan 
paranevan. Lisäksi tuotiin esille Haaganpuron tulva-alttius ja esi-
tettiin toiveita luonnon säilymisestä ja viherrakentamisesta. 
 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä mahdollisuuksien mu-
kaan alueen kokonaissuunnitelmassa ja yksittäisissä kaavamää-
räyksissä.  
 
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
 

Vaihtoehtoisten viitesuunnitelmien alustavien luonnosten kommentointi 
 

Alustavista suunnitelmista järjestettiin työpaja-tyyppinen keskus-
telu- ja arviointitilaisuus Infokeskus Laiturin tiloissa 8.1.2014. Kes-
kusteltavana oli kolme maanomistajien tilaamaa suunnitelmaa 
sekä Urban Helsinki -ryhmän suunnitelma.  
 
Yhteenveto keskustelutilaisuudesta 
 
Keskeisimpinä aiheina keskustelussa ja annetuissa vastauksissa 
oli rakentamisen määrä, päivittäistavarakaupan ja muiden palve-
lujen sijainti, melulta suojautuminen ja joissain vastauksissa ny-
kyisten rakennusten kohtalo sekä yhteydet viereisten alueiden 
puistoihin ja viheralueille. 
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Vaihtoehtoisten viitesuunnitelmien nähtävilläolo 
 
Vaihtoehtoisten viitesuunnitelmien nähtävilläolosta ilmoitettiin 
osallisille kirjeitse ja OAS-tilaisuudessa kerätyn kaavasta kiinnos-
tuneiden sähköpostilistan perusteella. 
 
Viitesuunnitelmat olivat keskusteltavana 12.5.–6.6.2014 kaupunki-
suunnitteluviraston verkkosivuilla osoitteessa www.ksv.hel.fi/kes-
kustelut. Työt olivat saman ajan nähtävänä myös Pikku Huopalah-
den asukastalolla, Tilkantori 12.  
 
Kaavan valmistelijan sijainen, liikennesuunnittelija sekä tiedottaja 
olivat tavattavissa Pikku Huopalahden asukastalolla 15.5.2014 
suunnitelmista keskustelemista varten. 

 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
 
Viitesuunnitelmista saatiin 1 viranomaisten kannanotto kaupun-
ginmuseolta. 
 
Viitesuunnitelma-aineistoa koskevassa kaupunginmuseon kan-
nanotossa esitetyt asiat liittyivät alueen 1. maailmansodan aikai-
siin muinaismuistoihin. Muinaismuistoja on inventoitu ja dokumen-
toitu kaavatyön edetessä.  
 
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.  

 
Yhteenveto mielipiteistä 
 
Vaihtoehtoisia viitesuunnitelmia koskevia mielipidekirjeitä ei saa-
punut. Suullisia mielipiteitä esitettiin asukastilaisuudessa. Mikään 
esillä ollut vaihtoehto ei noussut yli muiden. Kommentit koskivat 
suunnittelualueen eteläosan puustoista aluetta, rakentamisen so-
pivaa määrää sekä palvelujen määrän lisääntymistoiveita. Man-
nerheimintielle suunniteltua uutta liittymää pidettiin hyvänä ratkai-
suna.  
 
Verkkokeskusteluun tuli yhteensä 49 kommenttia. Kommenteissa 
suhtauduttiin alueen uudisrakentamiseen lähes poikkeuksetta 
myönteisesti. Tiiviin kaupunkirakenteen katsottiin mahdollistavan 
hyvät lähipalvelut.  
 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä mahdollisuuksien mu-
kaan.  
 

http://www.ksv.hel.fi/keskustelut
http://www.ksv.hel.fi/keskustelut
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Luonnosaineiston nähtävilläolo 
 
Luonnosaineiston nähtävilläolosta ilmoitettiin osallisille kirjeillä, ja 
viraston verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat, lehti-ilmoituksella 
Helsingin Uutiset -lehdessä sekä kiinnostuneiden sähköpostilistan 
avulla. 
 
Konsulttitöiden, selvitysten ja saatujen mielipiteiden pohjalta val-
misteltu kaavaluonnos oli nähtävillä 19.5.–11.6.2015 seuraavissa 
paikoissa: 

 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 

 Pikku Huopalahden asukastalolla, osoite Tilkantori 19 

 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 
11–13 

 kaupungin verkkosivuilla 
 
Asukasilta järjestettiin 4.6.2015 Pikku Huopalahden asukastalolla. 
Tämän lisäksi suunnitelmaa sai kommentoida verkossa osoit-
teessa www.kerrokantasi.hel.fi/pikkuhuopalahti.  

 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
 
Luonnosaineistosta saatiin 8 kannanottoa. Kaupunginmuseon ja 
museoviraston kannanotot kohdistuivat alueen muinaismuistoihin 
ja niiden rauhoitusluokituksen poistamiseen. Kannanotoissa pidet-
tiin toivottavana, että joitain osia 1. maailmansodan aikaisista lin-
noiterakenteista olisi mahdollista säilyttää ja suojella. Museovi-
rasto totesi myös lausuneensa 25.9.2014, että Ruskeasuon klinik-
karakennuksille ei ole löydettävissä realistisesti toteutettavaa, 
kulttuurihistorialliset arvot säilyttävää käyttötarkoituksen muutosta. 
Helen Oy:n kannanotossa toivottiin vuoropuhelun käynnistämistä 
uudenlaisesta energiahuollosta, joka perustuu ekologiseen kauko-
lämpöön ja kaukojäähdytykseen ja jossa rakennukset eivät ole 
vain energiahuollon asiakkaita vaan osa energiahuollon kokonai-
suutta. Helsingin seudun liikenteen (HSL) kannanotossa painotet-
tiin Mannerheimintien joukkoliikenteen sujuvuuden turvaamista 
sekä HSL:n ja KSV:n yhteistyön tärkeyttä kaavan valmisteluvai-
heessa. Lisäksi HSL piti tärkeänä kävelijöiden ja pyöräilijöiden tar-
peiden huomioimista jatkosuunnittelussa.  
 
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kannanoton mukaan 
kaavaluonnoksessa on huomioitu hyvin sekä ilmastonmuutoksen 
hillinnän että siihen sopeutumisen näkökulmat. Ympäristökeskus 
painotti kannanotossaan kaavamuutoksen myötä katukuilu-

http://www.hel.fi/suunnitelmat
http://www.kerrokantasi.hel.fi/pikkuhuopalahti
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maiseksi muuttuvan Mannerheimintien melun ja ilmanlaatuhaitto-
jen torjumista, jotta asuinympäristön terveellisyys voidaan turvata. 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) totesi 
kannanotossaan, että kaavoituksessa tulee selvittää uuden vesi-
huollon tarve sekä huomioida olemassa olevat vesihuoltolinjat. Li-
säksi HSY otti kantaa ilmanlaadun epäpuhtauksiin ja mainitsi, 
ettei uudella rakentamisella tulisi luoda alueita, joilla typpidioksidin 
raja-arvo ylittyy.  
 
Rakennusviraston kannanotossa esitettiin, että istutettavien pui-
den ja puurivien tulisi olla ohjeellisia ja sijainniltaan likimääräisiä. 
Lisäksi rakennusvirasto totesi uusien liikenneväylien sekä yleisten 
alueiden tuottavan kaupungille rakentamis-, hoito ja ylläpitokus-
tannuksia. Sosiaali- ja terveysviraston kannanotossa todettiin, että 
Ruskeasuon klinikkarakennusten tiloista ei voida luopua ennen 
kuin toiminnoille on löydetty korvaavat tilat. 
 
Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.  
 
Luonnosaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esite-
tyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä tai niitä selvitetään edel-
leen kaavavalmistelun myöhemmissä vaiheissa. 
 
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.  

 
Yhteenveto mielipiteistä 
 
Luonnosaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 2 kpl. Lisäksi 
suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa, sähköpostilla 
ja puhelimitse. Verkkokeskusteluun tuli yhteensä 72 kommenttia.  
 
Mielipiteet kohdistuivat Mannerheimintien katukuvaan, 1. maail-
mansodan aikaisten linnoitusrakenteiden säilymiseen sekä alueen 
mahdollisiin luontoarvoihin. Verkkokeskustelijat suhtautuivat päivi-
tettyyn viitesuunnitelmaan ja kaavaluonnokseen lähes poikkeuk-
setta myönteisesti. Tehokkuus, tiiviys ja riittävän suuri uusien 
asukkaiden määrä nostettiin esiin useimmin. 
 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä mahdollisuuksien mu-
kaan. Mannerheimintien varteen on tulossa korkeaa rakentamista. 
Alueen keskimääräinen korttelitehokkuus on noin e = 2,84. Linnoi-
tusrakenteita pyritään säilyttämään, mikäli se lopullisen maankäyt-
töratkaisun mukaan on mahdollista. Museovirasto ja kaupungin-
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museo ovat myöntäneet muinaismuistoihin kajoamisluvan. Kaa-
vassa on määräys pyrkiä säilyttämään olemassa olevaa puustoa 
kaikkialla, missä se on mahdollista. 
 
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
 

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot 
 

Suunnitteluratkaisun löytämiseksi alueen maanomistajat teettivät 
2013–2014 yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa rinnak-
kaistoimeksiantona kolme erillistä maankäytön suunnitelmaa kol-
mella eri arkkitehtitoimistolla. Tekijöinä olivat Ajak, Serum Arkki-
tehdit sekä Helsinki Zürich. Lisäksi tarkasteluun otettiin Urban 
Helsinki -ryhmän itsenäisesti tuottama ehdotus. Jatkokehitettä-
väksi valittiin Serumin ehdotus, jonka pohjalta asemakaavamuu-
tosta on valmisteltu. Ehdotuksen vahvuutena nähtiin mm. muun-
neltava korttelirakenne, joka sallii monipuolisen, mielenkiintoisen 
massoittelun ja asuinrakennustyypistön sekä erilaiset pysäköinti-
ratkaisut. Suunnitelmassa miellytti myös pienimittakaavainen ja 
vaihteleva alueen sisäinen katutila, jonka kautta syntyy luontevia 
oleskelualueita. Suuret, osittain maanvaraisina säilyvät korttelipi-
hat sekä maastonmuotojen hyödyntäminen nähtiin myös suunni-
telman lisäarvona.  
 
Serumin ehdotusta on kaavatyön edetessä edelleen kehitetty mm. 
siten, että ns. keskuskorttelin pysäköinti on suunniteltu maanalai-
siin tiloihin. Korttelia on muutettu alkuperäistä ehdotusta umpikort-
telimaisempaan suuntaan, jolloin se on meluteknisesti toimiva. 
Ehdotuksen torialuetta on suurennettu ja suunnattu parempaan 
ilmansuuntaan. Kytösuontien varteen on varattu puistoalue, joka 
toimii myös oikoreittinä Kaarinankadulle. Korttelien rakennetta, lii-
kennealueita ja pysäköintiä on tutkittu ja tarkennettu. 
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Rinnakkaistoimeksiantona tehdyt konsulttityöt sekä Urban Helsingin ehdotus: 
 

  
 
Helsinki Zürich Office Oy 
 

 
Arkkitehtitoimisto AJAK Oy 

  
 
Serum Arkkitehdit Oy 

 
Urban Helsinki 
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Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nähtävil-
läolon jälkeen. 

 
 
Esitelty lautakunnalle  
Helsingissä, 8.3.2016 
 
 
Olavi Veltheim 

 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































