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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Asemakaavan muutos mahdollistaa Pohjola-talon osittaisen käyttötar-
koituksen muutoksen ja rakennuskokonaisuuden olennaisen rakenteel-
lisen ja toiminnallisen muuttamisen. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän 
rakennuksen arvokkaimmat osat, A-torni jalustoineen ja kirjapainosali-
rakennus, suojellaan, samoin merkittävimmät piha-alueet. Matalammat 
rakennuksen osat ja ns. B-torni puretaan. Tontille rakennetaan seitse-
män uutta 7–16-kerroksista tornimaista asuinkerrostaloa ja Huopalah-
dentien varteen kaksi torneja yhdistävään nelikerroksista lamellitaloa. 
Huopalahdentien varren yhtenäisellä rakentamisella suojataan korttelin 
sisäosia liikennemelulta. Kaavamuutoksessa pyritään varmistamaan 
uudisrakentamisen myötä syntyvän uuden asuin- ja työpaikkakokonai-
suuden toimivuus ja toteutuksen laadukkuus. 
 
Säilyvissä osissa rakennusta (22 000 k-m2) sallitaan monia eri käyttö-
tarkoituksia, uudisrakentaminen on asumista (41 600 k-m2). Tontilla on 
lisäksi mittavat kellaritilat, joihin on mahdollista sijoittaa pääkäyttötarkoi-
tuksen mukaista tilaa 4 500 k-m2. Kaikki autopaikat ja asumista palve-
levat kuten varastotilat ja yhteistilat sijoitetaan kellaritiloihin. Tontille 
osoitetusta kerrosalasta 2 000 k-m2 on mahdollista osoittaa myymälä-
käyttöön ja siitä enintään 800 k-m2 voi olla päivittäistavarakaupan myy-
mälätilaa. Katujen varteen vaaditaan rakennettavaksi vähintään 585 k-
m2 liiketilaa. Kansipihatasolle on mahdollista sijoittaa päiväkoti tai 
muuta sosiaalitoimea palvelevaa tilaa 1 300 k-m2. Nykyiseen noin 3 
ha:n tonttiin liitetään 314 m2 viereisestä Kangaspellon puistoalueesta. 
Rakennusoikeutta tontilla on yhteensä 69 400 k-m2 ja tonttitehokkuu-
deksi muodostuu e = 2,26. Uusia asukkaita rakentamisen myötä tulee 
noin 900.  
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty kiinteistön omistajan aloitteesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta jätettiin kaksi mielipidettä, jotka on otettu huomioon kaavan 
valmistelussa. 
 
Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä 5.5.–4.6.2015 
Munkkiniemen kirjastossa, kaupungintalon ilmoitustaululla, info- ja 
näyttelytila Laiturilla sekä kaupungin verkkosivuilla. Luonnosta koskeva 
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yleisötilaisuus järjestettiin 12.5.2015 Munkkivuoren ostoskeskuksessa. 
Muutosluonnoksesta on jätetty kaksi mielipidettä ja 5 viranomaiskan-
nanottoa, jotka on otettu huomioon kaavan valmistelussa.  
 

Asemakaavan muutoksen toteutus 
 
Asemakaava tulee toteutumaan vaiheittain. Korttelin on kaavaehdotuk-
sessa jaettu 8 ohjeelliseen tonttiin. Todennäköisesti kohde toteutetaan 
tontti kerrallaan aloittaen suojellun rakennuksen korjaamisesta. Kaava-
muutoksen pohjana olevassa viitesuunnitelmassa on esitetty todennä-
köinen toteuttamisjärjestys.  
 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutosta koskevia erityistavoitteita: 
- asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata 
- on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä 

sekä luotava edellytyksen hyvälle taajamakuvalle 
- on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta mer-

kittävät ja yhtenäiset luonnonalueet siten, ettei näitä aluekokonai-
suuksia tarpeettomasti pirstota 
 

Helsingin seudun erityiskysymykset -erityistavoitteet: 
- riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käytössä var-

mistettava tonttimaan riittävyys 
- alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimin-

taedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia 
- alueidenkäytön suunnittelussa tulee varautua raideliikenteen laaje-

nemiseen yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon niin edellyt-
täessä. 

 
Näistä kaavan valmistelussa on erityisesti painotettu asuntotuotannon 
turvaamista ja joukkoliikenteen hyödyntämismahdollisuuksia.  
 
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. 
 

Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on tiivistettävää taajamatoimintojen aluetta.  
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Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta. 
 

 
 
 

Yleiskaava  
 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on merkitty kerrostaloval-
taiseksi alueeksi asuin- tai toimitilakäyttöön. Nyt laadittu asemakaavan 
muutos on yleiskaavan mukainen.  
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Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan esitys 10.11.2015) alueella on merkintä "kantakaupunki", jolla 
tarkoitetaan sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palveluiden, 
toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä 
kaupunkikulttuurin alueena kehitettävää aluetta. Merkinnän mukaan ra-
kennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava 
ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi ja aluetta kehitetään kestävien 
kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla. Nyt laadittu 
asemakaavan muutos noudattaa yleiskaavaehdotuksen linjauksia. 
 

Asemakaavat 
 
Tontilla on voimassa asemakaava nro 7923 (vahvistettu 16.7.1979). 
Kaavan mukaan alue on toimistorakennusten korttelialuetta (ALT). Ton-
tille on osoitettu yhteensä 40 500 k-m2 rakennusoikeutta, josta 2 000 k-
m2 tulee rakentaa maanalaisiin tiloihin. Kerrosalan lisäksi sallitaan ra-
kennettavaksi 930 k-m2 voimistelusalitilaa. Maanalaiset pysäköintitilat ja 
tekniset tilat on saanut rakentaa kerrosalan lisäksi. Rakennuksen kor-
keus on määritelty vesikaton ylimmillä korkeusasemilla (+21…+45), 
kerroslukua ei ole määritelty. Autopaikkoja on määrätty rakennettavaksi 
maanpäällisille tiloille 1 ap / 60 k-m2 ja maanalaisille kerrosalaan las-
kettaville tiloille 1 ap / 150 k-m2.  
 
Kaava-alueeseen kuuluvalla puistoalueella on voimassa asemakaavan 
nro 9181 (vahvistunut 10.4.1986) 
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Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin.  
 

Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muutta-
misen periaatteet 27.1.2015.  
 
Muut suunnitelmat: 
- Lapinmäentien liikenneturvallisuussuunnitelma 26.5.2011 (Kslk 

2011-595, Karttaruutu F5/T1, hankenro 0918) 
- Hakamäentien länsijatke ja itäjatke, liikennesuunnitelma 2011-

002043 
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 1.9.2015. 
 

Maanomistus 
 
Kiinteistö on yksityisessä omistuksessa, omistaja Pohj Landlord (Fin-
land) LLC c/o W.P. Carey Inc. Helsingin kaupunki omistaa viereiset 
katu- ja puistoalueet. 
 

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö 
 
Kaavamuutosalue sijaitsee Munkkiniemen kaupunginosassa Lapinmä-
entien ja Huopalahdentien koilliskulmauksessa. Aluetta ympäröivät lii-
kenne- ja viheralueiden toisistaan erottamat asuinalueet, jotka on ra-
kennettu pääosin 1950–1960-luvuilla. Länsipuolella sijaitsee Munkki-
vuoren 1950-luvun asuinalue ja Munkkivuoren ostoskeskus, jonne alu-
een palvelut ovat keskittyneet. Eteläpuolella on Niemenmäen 1960-lu-
vun metsälähiömäinen asuinalue. Itäpuolella, Kangaspellonpuiston toi-
sella laidalla on hyvin yhtenäisesti rakennettu ns. Kultareunan alue, 
joka on aikanaan ollut Vakuutusyhtiö Pohjolan työsuhdeasuntokäy-
tössä. Kunkin alueen rakennukset ovat tyylikkäitä ja tyypillisiä aikansa 
rakennuksia. Kultareunan alueelle ollaan parhaillaan laatimassa ase-
makaavaa, jonka tavoitteena on suojella kulttuurihistoriallisesti ja ra-
kennustaiteellisesti arvokkaan aluekokonaisuuden arvot.  
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Ympäristön merkittävimpiä liike- ja julkisia rakennuksia ovat Munkki-
vuoren kirkko, Munkkivuoren ostoskeskus sekä Huopalahdentien ja Ul-
vilantien väliin jäävät huoltoasema ja toimistotalo 2000-luvun alusta. 
Alueen hallitseva rakennustyyppi ovat torni- ja pistetalot. Edelleen suh-
teellisen aukealla paikalla sijaitseva Pohjola-talo torneineen on alueelli-
nen maamerkki. Vaikka se ei nouse Niemenmäen tai Munkkivuoren tor-
nitaloja korkeammalle, rakennuksen suuri massa luo hallitsevan vaiku-
telman. 
 
Kaavamuutosalue on rakennettu 1960-luvun autokaupunki-ideologian 
mukaan. Se on katu- ja puistoalueiden rajaama ja eikä siten liity suo-
raan muihin rakennettuihin tontteihin. Tontilla on alun perin vuonna 
1969 valmistunut Pohjola Oy:n pääkonttori. Rakennukseen valmistui 
mittava laajennus vuonna 1989. Rakennus on varsin kookas ja käsittää 
noin 9 hehtaaria rakennettua pinta-alaa. Lapinmäentien puolelle avau-
tuu pääkonttorin sisäänkäynnin edessä vesi- ja istutusaltain sommiteltu 
sisääntuloaukio. Länsireunalla aukiota rajaa lähellä Lapinmäentietä 
oleva matala kirjapainorakennus. Huopalahdentien ja Lapinmäentien 
kulmaukseen jää myös aukiotila, joka keskellä on kiinteistön edellisen 
omistajan OP-Pohjolan omistuksessa oleva Antti Maasalon suunnitte-
lema veistos "Pohjolan Syke". 
 
Huopalahdentien varressa on kaksikerroksisia toimistorakennussiipiä, 
rakennuksen ja tien väliin jää viherkaistale. Pohjois- ja itäpuolella ra-
kennus rajautuu Kangaspellon puistoon. Kangaspellon puistoalue on 
Pohjolan tonttiin ja Kultareunan asuinalueeseen rajautuvaa avointa 
maisematilaa. Sen halki kulkee voimalinja. Puistoalue on osa ns. län-
tistä vihersormea. Kangaspellon puisto toimii tärkeänä seudullisena vi-
heryhteytenä liittäen alueen Pikku Huopalahden puistoalueisiin ja me-
renlahdelle sekä Talin urheilupuiston suuntaan.  
 

Palvelut 
 
Talin liikuntapuisto tarjoaa monipuolisia virkistys- ja liikuntapalveluita. 
Muita lähialueiden liikuntapalveluita ovat mm. Haagan uimahalli, Haa-
ganpuiston frisbeegolfrata ja Niemenmäen sekä Kivitorpankentän luis-
telukentät. Koirapuistoja on Huopalahden Puutarhurinlehdossa ja Haa-
gan puistossa.  

 
Suunnittelualuetta lähimpänä toimii päiväkoti Lapinmäki Kangaspellon 
puiston itäpuolella. Muita lähialueen päiväkoteja ovat esimerkiksi Munk-
kivuoren alueella päiväkoti Munkkivuori, Munkkiniemessä päiväkoti 
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Ruusu, Huopalahden alueella päiväkodit Tuuli, Vaahteramäki ja Aurin-
koinen, Pikkuhilla, Suopursu sekä Haagassa päiväkodit Haaga ja Kylä-
tie. 
 
Suunnittelualueen lähin leikkipuisto on Kangaspellon leikkipaikka. 
Muita leikkipuistoja ovat mm. Munkkivuoren leikkipuisto Ulvila sekä Ul-
vilanpuisto, Munkkiniemen leikkipuisto Munkki ja Kivitorpan puisto, 
Huopalahdessa leikkipuisto Viiri, Niemenmäentien puistokulmaus sekä 
Luuvaniemen korttelipuisto sekä Haagan alueella leikkipuisto Isonneva. 

 
Perusasteen kouluja ovat Haagan peruskoulu, Munkkiniemen ala-as-
teen koulu ja Munkkivuoren ala-asteen koulu. Perusaste- ja lukiokoulu-
tusta tarjoavat Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Helsingin suo-
malainen yhteiskoulu sekä Munkkiniemen yhteiskoulu. Ruotsinkielistä 
esi- ja perusasteen opetusta tarjoaa Hoplaxskolan (Munksnäs -enhe-
ten). Ammatillista opetusta on Helsingin Maalariammattikoulussa.  
 
Nuorisotiloja on Munkkivuoressa. 
 
Etelä-Haagassa on kirjasto. Kirjastoauton pysähdyspaikkoja on Munk-
kivuoressa, Niemenmäessä sekä Pikku Huopalahdessa.  
 
Kaupallisia palveluita on Munkkivuoren ostoskeskuksessa. Suunnittelu-
aluetta vastapäätä sijaitsee vuokrattava juhlatila Menuetto Business 
Center. Kierrätyspisteitä on Naantalintiellä ja Laajalahdentiellä.  
 
Lähialueen sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat Mannerheimintien 
hammashoitola, Ruskeasuon hammashoitola, Yliopistohammaskli-
nikka, Pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikkö, Munkkiniemen 
terveysasema, Munkkiniemen palvelukeskus, Tilkan kehitysvamma-
huollon ryhmäkoti, Lilinkotisäätiön toimipisteet mielenterveyskuntoutu-
jille sekä Vanhan Viertotien asumisyksikkö maahanmuuttajille. 
 

Luonnonympäristö 
 
Alueen maaperä on suurimmaksi osaksi kitkamaata, mutta tontin länsi-
osassa ja itäpuolella on savikkoa (savikerroksen paksuus 1–3 m). Ton-
tin länsireunalla savea on paikoin yli 3 metrin kerros. Kallioperä on pää-
osin ambifoliittia, pohjoisosassa on kaistale graniittia. Alue on melko 
tasainen ja laskee loivasti Kangaspellon puistoon.  
 
Tontti on rakennettu lähes täyteen eikä siellä ole luontotietojärjestel-
män mukaan luonnonmuistomerkkejä, suojeltavia kasveja, eläimiä tai 
muita suojelullisia kohteita. 
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Alue kuuluu Korppaanojan valuma-alueeseen. 
 

Suojelukohteet 
 
Alueella ei ole tällä hetkellä suojelukohteita. Pohjola-talon nk. A-torni 
jalustoineen tullaan kaavamuutoksen yhteydessä suojelemaan sr-
1 -kaavamerkinnällä ja osia pihasta sr-p -kaavamerkinnällä. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.  
 
Alueen itäpuolella on Pitäjänmäki-Salmisaari 110 kV avojohto. Sitä var-
ten on lunastettu kiinteistöjen käyttöoikeuden supistus, mikä koskee 30 
metriä leveää johtoaukeaa. Sen lisäksi johtoaukean reunoilla on 10 
metriä leveät reunavyöhykkeet, joissa puiden korkeus on rajoitettu. 
Johtoalueelle ei saa rakentaa kahta (2) metriä korkeampia rakenteita. 
Jos johtoalueelle halutaan rakentaa esim. valaisimia, liikenneopasteita 
yms. on johdon omistajalle esitettävä suunnitelmat ja pyydettävä kirjalli-
nen lausunto. Vaikka nykyinen rakennus onkin osittain johtokadulla, 
sinne ei saa esittää uusia rakenteita.  
 

Maaperä, kallioperä, pohjavesi sekä niiden pilaantuminen  
 
Tontin rakentaminen sijoittuu lähes kokonaan jo rakennuttujen pysä-
köintikellareiden päälle. Ennen nykyistä rakennusta tontti oli rakenta-
maton. Tontin aikaisempi käyttö ei viittaa maaperän pilaantuneisuu-
teen. Tontilla on öljysäiliöitä, jotka ovat palvelleet mm. aikaisemman toi-
minnan edellyttämiä varavoimakoneita. Öljysäiliöt poistetaan tarpeetto-
mina. Alueella on olemassa oleva pumppaamo, joka paikallisesti alen-
taa pohjaveden pintaa.  
 

Ympäristöhäiriöt ja liikenne 
 
Suunnittelualue sijaitsee kahden vilkkaasti liikennöidyn väylän var-
ressa. Liikenteestä aiheutuu lähiympäristöön sekä ilman epäpuhtauksia 
että liikennemelua.  
 
Huopalahdentie on pääkatu, jonka liikennemäärä kaavoitettavan kortte-
lin kohdalla on 24 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Huopalahdentien no-
peusrajoitus on korttelin pohjoisella osalla 50 km/h ja eteläisellä osalla 
40 km/h. Muutos tapahtuu Lapinmäentien risteyksen pohjoispuolella.  
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Lapinmäentien on alueellinen kokoojakatu, jolla on 40 km/h nopeusrajoi-
tus ja liikennemäärä 18 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemää-
rästä isojen ajoneuvojen kokonaismäärää on 5,3 % ja tästä yli 12 met-
risten rekkojen osuus 0,9 %. Kaksi linja-autolinjaa (linjat 52 ja 57) käyt-
tävät reittinsä osana Lapinmäentietä. 

 
Liikenne on pääosin asuinalueen läpiajavaa liikennettä Vihdintieltä Huo-
palahdentielle ja Turunväylälle. Ruuhka-aikoina Vihdintiellä Lapinmäen-
tielle kääntymistä jonottavat autoilijat ruuhkauttavat liittymän sekä myös 
osittain Vihdintietä suoraa menevien kaistan ja Hakamäentien tunnelin 
länsipään. 

 
Vihdintiellä sekä Huopalahdentiellä sijaitsevilla yläpuolisilla opasteilla on 
pyritty ohjaamaan autoilijoita ajamaan Haagan liikenneympyrän kautta 
Huopalahdentielle ja Turunväylälle ja päinvastoin.  

 
Huopalahdentielle Lapinmäentiestä etelään rakennettu kolmas kaista on 
vähentänyt ruuhkaisuutta Turunväylälle menevässä liikennevirrassa, jo-
ten käytännössä ruuhka-aikana on nopeampaa ajaa Haagan liikenneym-
pyrän kautta Turunväylälle kuin käyttää Lapinmäentietä. 

 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on 26.5.2011 hyväksynyt Lapinmäentien 
liikenneturvallisuussuunnitelman, jonka tavoitteena on vähentää Lapin-
mäentien liikenneongelmia. Suunnitelman toteuttaminen on lykkäänty-
nyt alueella tehtävän runkovesijohdon saneerauksen seurauksena. Tä-
män hetkisen tiedon mukaan toteutuksen ajankohta olisi vuosi 2016. Alla 
on listattu liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteitä ja niiden kes-
keisiä vaikutuksia. 

 
1. Asennetaan Lapinmäentielle yli 12 metristen ajoneuvojen ajokielto 

 
- suurten ajoneuvon ajokielto vähentää liikenteen aiheuttamaa melu-

haittaa 
 

2. Asennetaan kolme pitkää tyynyhidastetta Lapinmäentien ylittäville 
suojateille välille Niemenmäentie Korppaantie 

 
- toimenpide hidastaa autoilijoiden ajonopeuksia, lisää kadun ylitys-

kohtien turvallisuutta ja vähentää liikenteen aiheuttamaa meluhaittaa 
sekä vähentää kadun houkuttelevuutta läpiajoon 

 
3. Rakennetaan ajosuuntien välinen keskikoroke Lapinmäentien keski-

osan pysäkeille ja siirretään pysäkkikatokset ajoradan reunaan ja oh-
jataan polkupyörät ajamaan katoksen takaa. 
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- toimenpide hidastaa autoilijoiden ajonopeuksia ja vähentää kadun 
houkuttelevuutta läpiajoon 

- pysäkkien siirto parantaa pysäkiltä nousevien matkustajien näky-
vyyttä sekä turvallisuutta 

 
3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa ja varmistaa ton-
tin ja kiinteistön monipuolinen käyttö ja kehittäminen. Tavoitteena on 
turvata viihtyisä, toimiva ja turvallinen asuinympäristö, joka sopii alueen 
nykyiseen ja tulevaisuudessa todennäköisesti täydentyvään kaupunki-
kuvaan. Tontilla sijaitsevan entisen Pohjolan pääkonttorirakennuskoko-
naisuuden tärkeimmät ominaispiirteet ja kulttuurihistorialliset arvot sekä 
kaupunkikuvallinen asema on tarkoitus säilyttää ja suojella. 
 
Kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen turvataan Pääkonttoriraken-
nuksesta säilyvän ja pääosin suojeltavan rakennuksen käyttötarkoitus 
määritellään kaavassa joustavasti. Samalla turvataan yhdyskuntara-
kenteen kannalta monipuolinen rakenne. Uudisrakentaminen on asu-
mista. Alue suunnitellaan palvelemaan erilaisia ja eri-ikäisiä käyttäjiä. 
Tontille on mahdollista sijoittaa myös myymälätilaa, mutta kuitenkin 
vain sen verran, ettei alueen tarjonta heikennä Munkkivuoren ostoskes-
kuksen asemaa alueen kaupallisena keskuksena. 
 
Huopalahdentien aiheuttamat ympäristöhäiriöt, melu- ja hiukkaspääs-
töt, otetaan huomioon rakennusten suuntaamisella, rakennusten mas-
soittelulla ja riittävällä etäisyydellä häiriölähteistä. Kaupunkikuvallista 
ilmettä ja toiminnallisuutta kehitetään viihtyisäksi etenkin jalankulkijan 
ja pyöräilijän näkökulmasta. 
 

4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Pohjola-talon käyttötarkoi-
tuksen muutos ja rakennuskokonaisuuden olennainen rakenteellinen ja 
toiminnallinen muuttaminen. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän raken-
nuksen olennaisimmat osat säilytetään ja pyritään varmistamaan uudis-
rakentamisen myötä syntyvän uuden asuin- ja työpaikkakokonaisuuden 
toimivuus ja toteutuksen laadukkuus. Kaupunkikuvallisesti autokaupun-
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gin ihanteita noudattavan Pohjola-talo ympäristöineen on tarkoitus liit-
tää kiinteämmin ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Tontin käyttötar-
koitus palvelee osittain myös ympäristön asukkaita.  

 
Mitoitus 

 
tontin nykyinen pinta-ala 30 456 m2 
puiston nykyinen pinta-ala 4 823 m2 
 
muutosalueen pinta-ala 35 279 m2 
 
tonttiin liitettävän puistoalueen pinta-ala 314 m2 

 
uuden muodostuvan tontin pinta-ala 30 770 m2 
puistoalueen pinta-ala 4 509 m2 
 

Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus 
toimistotilaa, maapäällisissä kerroksissa 38 500 k-m2 
toimistotilaa, kellarikerroksissa 2 000 k-m2 
voimistelusali 930 k-m2 
yhteensä 41 430 k-m2 
 
Korttelin nykyinen tonttitehokkuus  e = 1,36 

 

Asemakaavan muutosehdotuksen mukainen rakennusoikeus 
liike-, toimisto-, toimitila yms.  26 500 k-m2 
asuinkerrostalot 41 600 k-m2 
sosiaalitoimi ja terveydenhuoltotilat   1 300 k-m2 
yhteensä 69 400 k-m2 

 
Korttelin tuleva tonttitehokkuus  e = 2,26 

 
Rakennusoikeuden muutos yhteensä  +27 970 k-m2 
 
Hankkeen koko bruttoaloina: 
 
bruttoala kellarikerroksissa 51 202 brm2 
bruttoala säilyvä kerroksissa 22 652 brm2 
uusi rakentaminen kerroksissa 45 428 brm2 
yhteensä 119 282 brm2 
 
purettavaa tilaa  33 721 brm2 
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Kuten myös hankkeen bruttoaloista on pääteltävissä, kohteessa on 
huomattava määrä kerrosalaan kuulumatonta kellaritilaa. Osa kellari-
kerroksista tulee asumista tai toimisto/toimitilaa palvelevaan pysäköinti, 
varasto yms. käyttöön, mutta osa kellarikerrosten tiloista on vaikeasti 
hyödynnettävissä.  

 
Keskustatoimintojen korttelialue (C) 

 
Kyseinen kaavamääräys koskee koko korttelialuetta. Korttelin käyttötar-
koitusmerkinnän lisäksi kaavassa on rakennusaloittain osoitettu tar-
kemmat käyttötarkoitukset. Tontille rakennettavien uusien asuintornien 
ja Huopalahdentien varteen tulevien asuntolamellien rakennusalat on 
ak-merkinnällä osoitettu asuinkerrostalojen rakennusaloiksi. Säilyvälle 
pääkonttorirakennukselle ja sen jalustaosalle on osoitettu kt-merkintä 
joka sallii tilojen monenlaisen käytön: liike-, toimitila-, ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomat teollisuustilat sekä yleiset tilat, jotka voivat palvella 
julkisia lähipalveluita, hallintoa, opetustointa, sosiaali- tai terveyden-
huoltoa, kulttuuri-, urheilu- tai museotoimintaa. Lisäksi tontin pohjois-
osan jalustaosaan on osoitettu ys-merkinnällä sosiaalitoimelle tai ter-
veydenhuollolle rakennusalan osa, johon on suunniteltu päiväkotitoi-
mintaa.  
 
Korttelialueella pyritään urbaaniin ilmeeseen ja tuetaan Huopalahden-
tien kaupunkibulevardimaisuutta - uudisrakentaminen tuodaan lähelle 
katualueen rajaa ja korkeat rakennukset tiivistävät Huopalahdentien ka-
tutilaa. Uudisrakentamisen sijoittumista ja typologiaa ohjaa rakennus-
suojelun lisäksi ympäristöhäiriöiden, melu ja ilmansaasteet, huomioon 
ottaminen. Nelikerroksiset lamellitalot Huopalahdentien varressa suo-
jaavat piha-alueita liikenteen melulta. Ilmanlaadullisista syistä tästä 
ylöspäin kohoavat rakennusmassat on ratkaistu pistetaloina ja sijoiteltu 
siten, että ne mahdollistavat korttelin tuulettumisen ja siten pienhiuk-
kas- ja typenoksidipitoisuuksien laimenemisen.    
 
Pistetalojen julkisivut toistavat vanhan A-tornin rakenteen rytmiä, kah-
deksan ja puolen metrin pilarimoduulia. Suurin osa korttelin uudesta 
asuinrakennusoikeudesta sijoittuu perusratkaisultaan samanlaisiin seit-
semään torniin. Yksittäisen tornin pohjapinta-ala on melko suuri ja tor-
nien pystysuuntaista liikennettä palvelee rakennusrungon keskelle si-
joittuvat porras- ja hissiyhteydet. Tornien pohjaratkaisun vuoksi niihin 
tulee suuri määrä rakennuksen kulmiin sijoittuvia kahden–neljän huo-
neen asuntoja. Pienimmillään kulmiin sijoittuvat asunnot voivat olla noin 
50 m2 ja viitesuunnitelmaan sisäänrakennettu verrattain suuri runko-
syvyys rajoittaa siitä pienempien asuntojen määrää.  
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Kaavassa määrätään asumisen ja maankäytön ohjelman mukaisesti, 
että 50 % kerrosalasta tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keit-
totilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. Lisäksi määrätään, 
että kaikilla asuintonteilla tulee olla myös vähintään neljä asuinhuonetta 
käsittäviä asuntoja. Perheasuntojen keskipinta-alaa ei ole määrätty, 
koska suunnitteluratkaisun myötä korttelin kaikkien asuntojen keski-
pinta-ala jää kohtuullisen suureksi ja asuntojen kokoihin tulee variaa-
tiota.      
 
Tontin sisäosalle on osoitettu asumista ja korttelin muuta toimintaa pal-
velevan yhteiskäyttöisen piha-alueen merkintä (ah). Ah-alue on pää-
osin kansipihaa, joka on määrätty rakennettavaksi vähintään 50-pro-
senttisesti viherkantena. Viherkannen kasvilajiston monipuolisuus tur-
vataan vaihtelevilla ja riittävän paksuilla kasvualustoilla. Viherkansien 
kantavuutta mitoitettaessa on otettava huomioon kasvualustan paino 
vettyneenä, lumikuormassa sekä mahdollisen pelastusajoneuvon kuor-
mitus.  
 
Uudisrakentamiselta edellytetään korkeatasoista, arvoympäristöön so-
pivaa arkkitehtonista ilmettä ja laadukasta toteutusta. Massiivisten tor-
nitalojen julkisivujen tulee olla eloisasti ja vaihtelevasti sommiteltuja, 
monotonisuutta on vältettävä. Uudisrakentamisen sovittaminen suojel-
tavaan rakennuskantaan ja ympäristöön varmistetaan mm. määräyk-
sillä uudisrakennusten julkisivumateriaaleista. Rakennusten katoilta 
edellytetään eheää ja viimeisteltyä ilmettä. Uudisrakennusten vesikat-
topinnoista vähintään 50 % täytyy toteuttaa viherkattoina.  
 
Pohjola-talon tontin uudisrakennukset luovat uuden kerroksen Munkki-
vuoren kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen aluekokonaisuuteen. Ton-
tin uuden arkkitehtuurin sekä julkisten ja puolijulkisten alueiden tulee 
liittyä ympäristöönsä tyylikkäästi niin Kangaspellonpuiston kuin katu-
alueidenkin puolella. Kaavassa määrätään alueelle laadittavaksi koko-
naisvalaistus-, mainoslaite-, piha- ja hulevesisuunnitelmat. Pelastus-
suunnitelmasta aiheutuvat pelastusreitit Kangaspellonpuiston puolelle 
suunnitellaan osana puiston ja tontin muodostamaa kokonaisuutta. 
 
Kaavassa on määräyksiä mm. jätehuoneiden sijainnista, yhteistiloista, 
liiketilojen sijainnista ja määrästä ja pysäköintipaikoista ja polkupyörä-
paikoista.  
 
Purettavien rakennusosien julkisivugraniittia kierrätetään uusissa julki-
sivupinnoissa tai koska kierrätettävä graniitin käyttökelpoisuudesta ei 
ole varmuutta, voidaan käyttää myös muuta luonnonkiveä. Kaavassa 
määrätään kierrätettävän tai muun luonnonkiven käytöstä seuraavasti:  
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"Korttelin rakentamisessa tulee käyttää 
tontilta kierrätettyä graniittia:  

 suojellun rakennuksen uudelleen rakennettavissa julkisivuissa 

 pihaa rajaavassa porttiaiheessa 
 

tontilta kierrätettyä graniittia tai muuta luonnonkiveä: 

 uusien asuinrakennusten maantasokerroksissa, lukuun otta-
matta ohjeellisten tonttien 4 ja 5 nelikerroksisten rakennusten 
itäjulkisivua 

 noin tasolla +6 yhteiskäyttöiselle piha-alueelle rajautuvissa ker-
roksen korkuisissa julkisivuissa 

 Kangaspellon puistoalueen varressa olevien kansitasojen tuki-
muureissa" 

 
 
 

Liikenne 
 
Huopalahdentiellä ja Lapinmäentiellä sijaitsevat ajoyhteydet tontille säi-
lyvät pääosin nykyisen kaltaisina. Autoliikenne jakautuu pysäköintilai-
toksen ajoyhteyksille lähes tasan.  Lapinmäentien varressa oleva ajo-
yhteys siirtyy hieman nykyistä lännemmäksi ja pysäköintikellarin ajo-
ramppi rakennetaan uudelleen. Lapinmäentien varressa kulkeva jalan-
kulkuyhteys nostetaan samaan tasoon autoliikenteen kanssa ja alikulku 
puretaan. Autokellarin ramppi nousee hyvin lähelle Lapinmäentien liitty-
mää ja liittymässä nostettavaa suojatietä. Ennen suojatietä tasaiselle 
osuudelle mahtuu liittymään pääsyä odottamaan 2–3 henkilöautoa. Liit-
tymän jonoutuessa autot jonottavat pysäköintilaitoksesta ulos ajetta-
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essa rampissa. Aukiolle sijoittuva saattoliikenne on järjestetty yksisuun-
taisella kierrolla. Aukiolta poistuva saattoliikenne liittyy rampin liikentee-
seen hyvin lähellä Lapinmäentien liittymää. 
 
Korttelin huoltoliikenne operoi pääsääntöisesti Huopalahdentien liitty-
män ja Huopalahdentien puoleisen rampin kautta. Huopalahdentien 
puoleisen rampin kautta ajoneuvot pääsevät ajamaan myös erilliselle 
kannen alaiselle huoltopihalle, jonka on ajateltu palvelevan esimerkiksi 
kaupan huoltoliikennettä. Myös tornien jätehuolto ja muuttoliikenne 
sekä esimerkiksi päiväkodin ja keittiön huoltoliikenne operoivat kannen 
alla. 
 
Valmistelussa olevassa Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa 
Huopalahdentielle on merkitty pikaraitiotieyhteys. Kaavan yhteydessä 
on tutkittu pintapuolisesti raitiotien mahtumista suunnittelualueen länsi-
puoliselle katualueelle. Katualueen leveys suunnittelualueen kohdalla 
on noin 35 metriä, joten pikaraitiotien sijoittaminen alueelle voi johtaa 
muiden toimintojen tilasta tinkimiseen.  
 
Suunnittelualueen tonttiliittymän siirtäminen lännemmäksi vaatii uuden 
liikennesuunnitelman tekemistä Lapinmäentielle, sillä myös Niemenmä-
entien liittymää tulee tonttiliittymän siirron myötä linjata uudelleen. Lii-
kennesuunnitelmassa muutetaan tämän lisäksi koko Lapinmäentien 
pyörätiejärjestelyt yksisuuntaisiksi, mikä muuttaa kauttaaltaan Lapin-
mäentien risteysjärjestelyjä. Liikennesuunnitelma esitellään omana 
asianaan lautakunnassa. 
 
Munkkivuoren alueella on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Etäisyys lähim-
mälle runkobussiliikenteen pysäkille Vihdintielle on alle 500 metriä. Li-
säksi Huopalahdentiellä ja Lapinmäentiellä kulkee useita muita bussi-
linjoja.  
 

Palvelut 
 
Suunnittelualueelle tulee todennäköisesti sijoittumaan ainakin yksityi-
nen päiväkoti ja ravintolapalveluja. Lisäksi osoitetaan 585 k-m2 ehdot-
tomasti rakennettavaa liiketilaa Huopalahdentien ja Lapinmäentien var-
teen. Tontin suojeltuun rakennukseen on myös mahdollista sijoittaa 
enimmillään 2 000 k-m2 muuta myymälätilaa, josta enintään 800 k-m2 
saa olla päivittäistavarakaupan myymälätilaa. A-tornin käyttötarkoitus 
sallii palvelutoiminnan, mutta todennäköisemmin rakennus jää pääasi-
assa toimistokäyttöön.   
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Esteettömyys  
 
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta perustason aluetta ra-
kennusviraston SuRaKu -kriteeristön mukaan. Tontti sijaitsee loivassa 
itään päin laskevassa rinteessä; Huopalahdentien puoli tontista on 
enimmillään 5 metriä Kangaspellon puistoon rajoittuvaa tontin itäreu-
naa korkeammalla. Esteettömät kulut rakennuksiin ja eri kerroksiin jär-
jestetään rakennuksen sisäisillä hissiyhteyksillä. Lisäksi tontin läpi La-
pinmäentieltä Kangaspellon puistoon osoitetaan julkinen jalankulkuyh-
teys, jonka tulee olla esteetön ja käytettävissä ympärivuorokautisesti. 
Yhteys on rakennettavissa loivilla luiskilla. 
 

Luonnonympäristö  
 
Huopalahdentien varressa oleva puurivi on kaavassa määrätty säilytet-
täväksi. Puuriviä voidaan uudistaa ja puiden paikkoja muuttaa, mikäli 
pelastusteiden rakentaminen sitä vaatii. Lisäksi säilytettäväksi on mää-
rätty osa Kangaspellon puiston reunassa olevasta puurivistä, joka muo-
dostaa puistoa rajaavan kasvillisuusvyöhykkeen.  
 
Tonttia sivuaa Kangaspellon puisto, joka on osa läntistä vihersormea. 
Tontin liittyminen Kangaspellon puistoon tulee toteuttaa laadukkaasti, 
monikerroksellisen kasvillisuusvyöhykkeen avulla. Tontin vaatimat pe-
lastustiejärjestelyt puiston puolella tulee toteuttaa laadukkaasti ja puis-
toon saumattomasti liittyen. Pelastustiejärjestelysuunnitelmille haetaan 
rakennusviraston suostumus ennen toteuttamista. Korttelia ei saa ai-
data puiston suuntaan, mutta piha-alue voidaan jäsentää istutusten 
avulla. 

 
Ekologinen kestävyys 
 

Tällä hetkellä tontti on lähes täyteen rakennettu ja alueella on hyvin vä-
hän vettä läpäisevää pintaa. Tontin osittaisen purkamisen ja uudelleen-
rakentamisen myötä alueen vettä läpäisevien ja virtauksia viivyttävien 
pintojen määrä lisääntyy. Tontin Kangaspellonpuiston puoleiselle reu-
nalle tulee hulevesien viivytysalueet. Lisäksi uudisrakennusten katot 
toteutetaan osittain viherkattoina. Myös suojeltujen rakennusosien vesi-
katot tulee niiden uusimisen yhteydessä toteuttaa viherkattoina, mikäli 
se on rakennusteknisesti mahdollista.  
 
Purettavien rakennusosien julkisivugraniittia kierrätetään ja käytetään 
korttelin julkisivuissa ja muuna pintamateriaalina. 
 



    17  
 
 
 
 
 
 

 

 

Kaava sallii aurinkopaneelien, aurinkokeräimien, tuuligeneraattorien tai 
muiden vastaavien uusiutuvan energian tuotantolaitteiden rakentami-
sen kattopinnoille, kunhan laitteet sovitetaan kohteen arkkitehtuuriin ja 
ympäröivään maisemaan.   
 

Suojelukohteet  
 
Pohjolan toimitalo on aikansa kokonaistaideteos, joka on sekä ulko- 
että sisäarkkitehtuuriltaan erittäin hyvin säilynyt. Pohjola-talon nk. A-
torni jalustoineen suojellaan kaavamuutoksen yhteydessä sr-1 -kaava-
merkinnällä. Rakennuksen alkuperäiset tai niihin verrattavat rakenteet 
sekä julkisivut graniittiverhouksineen, vesikatto, keskushallin ja kirjapai-
nohallin valokatto kupuikkunoineen, materiaaleineen, väreineen ja yksi-
tyiskohtineen tulee säilyttää. Rakennuksesta suojellaan myös arvok-
kaita sisätiloja. Rakennus- tai korjaushankkeeseen ryhtyvän on liitet-
tävä rakennushistoriaselvitys lupahakemukseen. 
 
Lisäksi suunnittelualueella suojellaan sisääntuloaukion graniittilaatoitus, 
vesialtaat, veistos sekä muut alkuperäiset elementit. Suojelut piha-alu-
eet on osoitettu kaavaluonnoksessa sr-p -merkinnällä. 
 
Suojeltavaan A-torniin ei saa sijoittaa hotelli- tai palveluasumisen tiloja, 
koska näiden käyttötarkoitusten mukanaan tuomat pystyhormit muuttai-
sivat oleellisesti tornin tilarakennetta. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto  
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon piirissä eikä lisärakentami-
nen tule aiheuttamaan merkittäviä muutoksia huollon järjestämiseen.  
 

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden  
kunnostaminen  

 
Osa alueella olevista rakennuksista puretaan kokonaan tai kellariker-
rokset säästäen. Uusien rakennuksien perustamisessa hyödynnetään 
olemassa olevia rakenteita, purettujen rakennusten perustuksia ja ra-
kenteita tai uusille rakennuksille suunnitellaan uudet perustukset ole-
massa olevien ja purettujen osien perustuksia huomioiden.  
 
Alueella on olemassa oleva pumppaamo, joka paikallisesti alentaa poh-
javeden pintaa. Asemakaavan muutoksen mukaisessa suunnitelmassa 
olemassa olevan pumppaamon osalta järjestelyt eivät muutu. Alueen 
pohjaveden pinnan tasoa ei saa alentaa nykyisestä tasosta pysyvästi.  
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Tontin aikaisempi käyttö ei viittaa maaperän pilaantuneisuuteen. Ton-
tilla on öljysäiliöitä, jotka ovat palvelleet mm. aikaisemman toiminnan 
edellyttämiä varavoimakoneita. Öljysäiliöt poistetaan tarpeettomina. 
Jos säiliöiden poiston yhteydessä paikallista pilaantuneisuutta havai-
taan, suoritetaan tarvittavat kunnostustyöt. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Lapinmäentien ja Huopalahdentien liikennemäärä aiheuttaa alueelle 
ympäristöhäiriöitä: liikennemelua ja ilman epäpuhtauksia. Rakentami-
sen sijoittaminen neljän alimman kerroksen osalta muurimaisena ra-
kenteena Huopalahdentien varteen suojaa korttelin sisäosia melulta ja 
pihalla saavutetaan ohjearvoja alhaisempi melutaso. Suuri osa tontin 
uudesta asuinkerrostalorakentamisesta on tulossa melko lähelle Huo-
palahdentietä syvärunkoisiin tornitaloihin. Tontin länsireuna on parvek-
keiden sijoittamiselle ja asuntojen avautumiselle ilmansuunnallisesti 
otollinen, mutta ympäristöhäiriöiden vuoksi haasteellinen suunta. Tor-
nien syvärunkoisuuden vuoksi asuntoja on mahdotonta avata sekä 
länsi- että itäsuuntaan. Asuntojen sisämelutaso on ratkaistavissa riittä-
vän hyvin äänieristetyillä julkisivurakenteilla. Haastavien ilmanlaatu- ja 
meluolosuhteiden puolella sijaitsevien asuntojen lasitettujen parvekkei-
den toteutukselta edellytetään tarkkoja ja toteutuskelpoisia teknisiä rat-
kaisuita. Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on hankkeen toi-
mesta esitetty parvekeratkaisu, jolla parvekkeiden äänitasoerotus ja il-
manlaatu saadaan asumisen suhteen hyväksyttävälle tasolle. Tällainen 
parveke tai viherhuone tulee liittyä jokaiseen asuntoon. Kaavalla salli-
taan myös vain lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut avoimet parvekkeet, 
joita kaavassa kutsutaan pistäytymisparvekkeiksi.  
 
Akukon Oy on laatinut liikennemeluselvityksen, jossa on otettu huomi-
oon myös mahdollisesti myöhemmin Huopalahdentielle tuleva raitio-
vaunuliikenne ja sen aiheuttama liikennemelu. Selvityksen perusteella 
kortteliin suunniteltu rakenne suojaa korttelin sisäosia hyvin liikenneme-
lulta. Korttelin katualueiden suuntaan oleville julkisivuille on kaavakar-
tassa osoitettu tarvittavat äänitasoeromääräykset.  
 
Ilmatieteen laitos on laatinut kaava-alueesta ilmanlaatuselvityksen, 
jossa leviämismallilaskelmilla arvioitiin liikenteen aiheuttamien typenok-
sidi- ja hiukkaspäästöjen pitoisuuksia. Selvityksen tulosten vuoksi 
asuntoja ei sallita lähellä Huopalahdentien ja Lapinmäentien risteysalu-
etta ja asuntojen raittiin ilman otto tulee sijoittaa riittävän kauas pääs-
töistä eli liikennealueista. Suunnitelmissa esitetty päiväkoti on käyttä-
jiensä vuoksi ilmanlaadun kannalta ns. herkkä kohde – suunniteltu si-
jainti on kuitenkin myös ilmanlaadun kannalta hyvä.    
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Pelastusturvallisuus  
 

L2 paloturvallisuus Oy on laatinut paloteknisen suunnitelman kaavoi-
tuksen tarpeisiin. Suunnitelma on selostuksen oheismateriaalina. Enin-
tään 8-kerroksisten asuintalojen pelastautuminen hoidetaan parvek-
keilta nostolava-autolla. Kangaspellonpuiston puolella sijaitsevien torni-
talojen pelastusreitit kulkevat osin puistossa. Yli 8-kerroksisten tornita-
lojen poistuminen tapahtuu kahden erillisen poistumisportaan kautta. 
Huopalahdentien varressa sijaitsevien lamellitalojen varatiet on suunni-
teltu sisäpihan parvekkeiden kautta. Jatkosuunnittelussa tulee huomi-
oida pelastusteiden ajoreittien ja nostopaikkojen tarkemmat järjestelyt. 
Kaduilla, yleisillä alueilla ja puistossa sijaitsevien pelastusteiden ja nii-
den edellyttämien nostopaikkojen sijainnista tulee sopia Helsingin ra-
kennusviraston kanssa. Alueelle istutettavien puiden sijoitus on huomi-
oitava pelastustien nostopaikkojen suunnittelussa. 

 
Rakennetekniikka 
 

Osa alueella olevista rakennuksista puretaan kokonaan tai kellariker-
rokset säästäen. Uusien rakennuksien perustamisessa hyödynnetään 
olemassa olevia rakenteita, purettujen rakennusten perustuksia ja ra-
kenteita tai uusille rakennuksille suunnitellaan uudet perustukset ole-
massa olevien ja purettujen osien perustuksia huomioiden. Ramboll Oy 
on laatinut alustavan rakennusteknisen selvityksen nykyisen rakennuk-
sen purettavista ja vahvistettavista rakenteista. Rakenneratkaisut tar-
kentuvat jatkosuunnittelussa.  
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön  

 
Asemakaavan muutos tiivistää huomattavasti alueen kaupunki- ja yh-
dyskuntarakennetta. Kortteliin voi muuttaa noin 900 uutta asukasta. 
Munkkivuoren nykyisestä rakennuskannasta osa on hissien puuttumi-
sen vuoksi esteellistä. Kaavamuutos helpottaa sisäistä muuttoa alu-
eella ja tarjoaa esim. vanhusväestölle mahdollisuuden esteettömän 
asunnon hankintaa.  
 
Toimisto- ja toimitilakäyttöön jäävä säilyvä osa rakennuksesta mahdol-
listaa monenlaista käyttöä, joka ei kaavavaiheessa ole vielä täysin täs-
mentynyt. Todennäköisesti osa toiminnasta tulee tarjoamaan kaupalli-
sia palveluja myös ulkopuolisille ja siten muutos rikastuttaa alueen pal-
velurakennetta.  
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Pohjola-talon pääkonttorirakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas. 
Kaavassa suojellaan rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmat 
osat. Muutoksen myötä menetetään osa kokonaisuudesta ja rakennuk-
sen sisätiloihin kohdistuu myös voimakkaita muutostarpeita. Käyttötar-
koituksen muutoksen ja mm. paloturvallisuus- ja ilmavaihtotekniikan 
vaatimusten vuoksi joitain kulttuurihistoriallisia arvoja, kuten tornin kes-
kusaulan avoimuus, ei pystytä turvaamaan. 

 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

 
Kaavamuutoksessa hyödynnetään olemassa olevia maanalaisia auto-
paikkoja ja ajoyhteydet pysyvät pääosin samoilla paikoilla. Liikenne-
määrien on tulevaisuudessa mahdollista lisääntyä vain vähän, sillä lii-
kenneverkko ei kykene välittämään merkittävästi nykyistä suurempia 
liikennemääriä. Käyttötarkoituksen muutoksen myötä liikenteen ruuhka-
tunnit tasoittuvat, koska asuinkäytössä liikenne jakautuu toimistokäyt-
töä tasaisemmin pitkin päivää. Kaavan liitteenä on Ramboll Finland 
Oy:n tekemä liikenteen toimivuustarkastelu, jossa on kerrottu tarkem-
min korttelin aiheuttamia liikennemääriä 
 
Kaavamuutos ei edellytä merkittäviä muutoksia tontin ulkopuolisiin tek-
nisen huollon verkostoihin. Lapinmäentien varrella olevan alikulun 
muuttaminen edellyttää paikallisesti vähäisiä muutoksia teknisen huol-
lon verkostoissa.  
 

Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
 
Kaavan toteuttamisella ei ole suoria luontovaikutuksia. Viherkattojen ja 
avonaisen hulevesijärjestelmän käyttö parantaa tontin monimuotoi-
suutta nykytilanteeseen verrattuna. Uudet tornitalot jatkavat maise-
massa Niemenmäen tornitaloja. 
 
Korkeat rakennukset saattavat aiheuttaa voimakasta tuulta ympäröivillä 
alueilla, mutta Pohjola-talon tapauksessa vaikutukset jäänevät korttelin 
pohjoisosan piha-alueisiin. Pihasuunnittelussa tulee ottaa huomioon 
rakennuksen aiheuttamat tuulitunnelit ja pyrkiä ohjaamaan tuulenpuus-
kat pois oleskelualueilta ja kulkureiteiltä. 
 
Korkeat talot aiheuttavat myös varjostusta, mutta Pohjola-talon kortteli 
on nykyisistä asuinalueista hieman irrallaan, mikä lieventää varjostuk-
sen vaikutusta nykyisiin rakentamisalueisiin nähden.  
 
Tontin länsireunan uusien asuinrakennusten tarvitsema pelastustie si-
joitetaan Kangaspellon puistoalueelle. Pelastustie suunnitellaan osaksi 
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muuta puistomaisemaa, mutta nykyisiä kävely-yhteyksiä linjataan osit-
tain uudestaan. Kangaspellon puistossa kulkevan voimalinjan sijoitta-
mista maan alla tutkitaan edelleen. Huopalahdentien varren puuriviä 
joudutaan jossain määrin harventamaan ja uusimaan pelastusteiden 
vuoksi. Lähiympäristö muuttuu jonkin verran, mutta avoimuus ja veh-
reys säilyvät.  
 

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
 

Kaavamuutos mahdollistaa asumisen Helsingissä hyvien joukkoliiken-
neyhteyksien äärellä ja vähentää siltä osin tarvetta yksityisautoiluun ja 
sen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin. Hulevesien määrä tontilla vähe-
nee, kun lähes koko tontin peittäviä rakennusosia puretaan ja tilalle tu-
leva rakentaminen vie pienemmän pinta-alan pihasta. Uusiin rakennuk-
siin ja piha-alueille tulee nykyistä tilannetta enemmän vettä läpäiseviä 
pintamateriaaleja. Hulevesien viivytykselle varataan myös tilaa tontin 
maanvaraisiin osiin. 
 

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

 
Kaavamuutoksessa luodaan edellytykset korttelin asukkaiden yhteiselle 
tekemiselle ja yhteisöllisyydelle. Kortteliin tulee uusia yhteistiloja asuin-
rakennusten pohjakerroksiin ja lisäksi säilyvissä rakennuksissa olevat 
A-tornin edustussauna ja kellarikerroksen uima-allastila saunoineen tu-
lee olla koko korttelin asukkaiden vuokrattavissa olevaa tilaa. Korttelin 
keskellä on kokoavan yhteinen piha-alue. A-tornin jalustaosassa on ra-
vintola, auditorio ja muuta tilaa joka tulevasta käytöstä ja käyttäjästä 
riippuen saattaa tarjota monipuolisia mahdollisuuksia laajemmallekin 
käyttäjäryhmälle.   

 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

 
C-korttelin alueella kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustan-
nuksia. Hanke vastaa tarvittavista yleisten alueiden kustannuksista 
niiltä osin, kun ne aiheutuvat hankkeen toteuttamisesta.   
 
Asemakaavan muutosalueella VP-alueelle on suunniteltu muutoksia 
olemassa olevaan alikulkuun. Alikulun muutoksesta tarvittavine johto-
siirtoineen aiheutuu kustannuksia ilman arvonlisäveroa arviolta 
1 280 000 euroa. Alikulun muutoksesta aiheutuvien kustannusten ja-
osta hankkeen ja kaupungin välillä sovitaan erillisissä neuvotteluissa. 
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Kaavamuutos ja sen mahdollistama uusi kerrosala korottavat tontin ar-
voa merkittävästi. Tontin omistajan kanssa käydään tarvittaessa maa-
poliittiset neuvottelut kaupunginhallituksen 9.6.2014 ja kaupunginval-
tuuston 29.4.2009 tekemien päätösten mukaisesti. 
 

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset  
 

Toimistotilat uudistetaan muutoksen myötä. Toimistotilan pinta-ala vä-
henee, mutta koska nykyaikaisella mitoituksella tilaa henkilöä kohti tar-
vitaan vähemmän, työpaikkojen määrä alueella vähenee jonkin verran 
mutta ei samassa suhteessa kuin toimistotilan määrä. Uusien asukkai-
den myötä läheisen ostoskeskuksen toiminta vilkastunee ja mahdolli-
sesti tontille sijoittuu pieni päivittäistavarakauppa. 

 
6 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  
 

Rakentaminen tulee toteutumaan vaiheittain. Kaavalla tullaan ohjaa-
maan rakentamisen toteutusta sikäli kun se on tarpeen ympäristön laa-
dun varmistamiseksi myös työmaa-aikana ja mahdollisten muutosten 
huomioon ottamiseksi.   
 

Toteuttamis- ja soveltamisohje 
 
Kaavassa edellytetään kokonaissuunnitelmia valaistuksesta, palotekni-
sistä ratkaisuista, pihasuunnittelusta, hulevesistä ja mainoslaitteista.  
 

7 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille Pohj Landlord (Finland) LLC c/o W.P. Ca-
rey Inc:n (tontin 30127/2 omistaja) hakemuksen johdosta (saapunut 
3.12.2013).  
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma (päivätty 30.1.2014). 
 
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuosien 2014 ja 2015 kaavoituskatsauk-
sissa. 
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Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia 
ja tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 12.2.2014. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muutta-
misen periaatteet 27.1.2015 jatkosuunnittelun pohjaksi.  
 
Osallisille lähetettiin asemakaavan muutosluonnos (kirje päivätty 
21.4.2015).  
 
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtä-
vänä kaupunkisuunnitteluvirastossa, kaupungintalolla ja Munkkiniemen 
kirjastossa 5.5.–4.6.2015. Kaavoittaja oli keskustelemassa luonnok-
sesta asukkaiden kanssa 12.5.2015 Munkkivuoren ostoskeskuksessa.  
 

Viranomaisyhteistyö  
 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä Helsingin kaupunginkanslian, Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko 
Oy:n, Helsingin kaupunginmuseon, rakennusvalvontaviraston, pelas-
tuslaitoksen, ympäristökeskuksen, rakennusviraston, liikuntaviraston, 
kiinteistöviraston tonttiosaston, opetusviraston, varhaiskasvatusviras-
ton, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) sekä Uudenmaan elinkeino, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. 

 
Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot 
 

Suunnitteluratkaisun löytämiseksi tontista järjestettiin arkkitehtikutsukil-
pailu. Kilpailuun osallistui kuusi arkkitehtitoimistoa ja kilpailuehdotuksia 
jätettiin seitsemän. Asemakaavan muutosta on valmisteltu kilpailun 
voittaneen ja siitä edelleen kehitellyn suunnitteluratkaisun pohjalta.  
 

Esitetyt mielipiteet 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin viisi viranomaiskannan-
ottoa ja kaksi mielipidekirjettä. Mielipidekirjeissä toivottiin valmistelta-
vana olevan uuden yleiskaavan tavoitteiden huomioon ottamista ja ole-
massa olevien pysäköintitilojen hyödyntämistä. Lisäksi esitettiin, ettei 
uusi rakentaminen saa heikentää lähialueen liikenteen toimivuutta tai 
pysäköintimahdollisuuksia.  
 
Kaavaluonnoksesta saatiin viisi viranomaiskannanottoa ja kaksi mielipi-
dekirjettä. Mielipidekirjeissä esitettiin, että uuden rakentamisen tulisi 
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jäädä suunniteltua alisteisempaan asemaan Pohjola-taloon ja Niemen-
mäen tornitaloihin nähden. 

 
Mielipiteet on otettu kaavoitustyössä huomioon. Liikenteen toimivuus 
on varmistettu laaditussa liikenneselvityksessä ja kaavamääräyksillä 
ohjataan tontille riittävä määrä pysäköintipaikkoja. Arkkitehtikilpailun 
pohjalta valittua suunnitteluratkaisua on kehitetty edelleen siten, että 
siinä entistä paremmin otetaan huomioon nykyisestä rakennuksesta 
säilyvä suojeltu osa.   
 

8 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 8.12.2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta jätti asian pöydälle ja 
päätti 15.12.2015 esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan muutos-
ehdotuksen hyväksymistä ja sen asettamista nähtäville. 
 
 
Helsingissä 15.12.2015 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 

 













Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 091 Helsinki Täyttämispvm 19.11.2015
Kaavan nimi 30.kaupunginosa Munkkiniemi, Lapinmäentie 1, nro12383
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 30.01.2014
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 09112383
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 3,5279 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]3,5279
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 3,5279 100,0 69400 1,97 0,0000 27970
A yhteensä     -3,0456 -41430
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä 3,0770 87,2 69400 2,26 3,0770 69400
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,4509 12,8   -0,0314  
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 1 22000 1 22000



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 3,5279 100,0 69400 1,97 0,0000 27970
A yhteensä     -3,0456 -41430
ALT     -3,0456 -41430
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä 3,0770 87,2 69400 2,26 3,0770 69400
C 3,0770 100,0 69400 2,26 3,0770 69400
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,4509 12,8   -0,0314  
VP 0,4509 100,0   -0,0314  
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 1 22000 1 22000
Asemakaava 1 22000 1 22000
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Lapinmäentie 1, ns. Pohjola-talo, asemakaavan muutosperiaatteet 
 
Pohjola-talon asemakaavan muutosta on valmisteltu yhteistyössä kiinteistön omistavan W.P. 
Carey Inc:n ja rakennusliike SRV Yhtiöiden kanssa. Suunnittelun pohjaksi teetettiin Arkkitehdit 
Mustonen Oy:llä rakennuksen rakennushistoriallinen selvitys ja arkkitehtuurianalyysi. Selvityk-
sen perusteella kiinteistön arvokkaimmiksi osiksi ovat osoittautuneet rakennuskokonaisuuden 
korkein osa ns. A-torni ja siihen liittyvät pääkäyttöä palvelevat tilat sekä talon edustan rakennus- 
ja aukiosommitelma. Kiinteistön muutosmahdollisuuksista järjestettiin arkkitehtuurikilpailu vuo-
den vaihteessa 2013–2014, jolla haluttiin kartoittaa rakennuksen ja tontin käyttö- ja kehittämis-
mahdollisuuksia. Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna, johon kutsuttiin mukaan kuusi arkkitehti-
toimistoa. Onnistuneimmaksi ratkaisuksi todettiin Arkkitehtitoimisto JKMM:n ehdotus "Snow 
White and The Seven Dwarfs", jossa keskeisimmät osat nykyisestä rakennuksesta säilytetään 
ja tontille sijoitetaan seitsemän syvärunkoista tornimaista rakennusta.  
 
 

  
nykytilanne arkkitehtuurikilpailun voittanut ja jatkotyön pohjaksi 

valittu Arkkitehtitoimisto JKMM:n ehdotus  
"Snow White and the Seven Dwarfs"  
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• Aluetta suunnitellaan kaupunginosamaisesti siten, että kokonaisuus tulevaisuudessa hah-

mottuu useaksi eri rakennukseksi ja niiden välisiksi piha-, aukio- ja jalankulkutiloiksi. 

• Täydennysrakentamisen määrä tarkentuu edelleen jatkosuunnittelun ja kaavavalmistelun 
yhteydessä. Suunnittelussa varmistetaan, että pystytään turvaamaan viihtyisä, toimiva ja 
turvallinen asuinympäristö, joka sopii alueen nykyiseen ja tulevaisuudessa todennäköisesti 
täydentyvään kaupunkikuvaan. Asuinpainotteisen täydennysrakentamisen määrä on ar-
vioilta noin 46 000 k-m2. Nykyisen rakennuksen säilyviä tiloja, joille kaavassa määritellään 
mahdollisesti uusi käyttötarkoitus, on noin 22 500 k-m2. Tonttitehokkuudeksi muodostuu 
noin e = 2,6. 

• Asemakaavalla pyritään mahdollistamaan ja varmistamaan kiinteistön monipuolinen käyttö 
ja kehittäminen. Kaavaan määritellään käyttötarkoitukset siten, että jousto eri toimintojen 
välillä on mahdollista ja samalla turvataan yhdyskuntarakenteen kannalta monipuolinen 
rakenne. Alue suunnitellaan palvelemaan erilaisia ja eri-ikäisiä käyttäjiä. Tontille sijoitetta-
vista kaupallisista tiloista tehdään kaupallinen selvitys, jonka tavoitteena on määrittää kau-
pallisten tilojen luonne ja määrä. Tavoitteena on, että tontille voidaan osoittaa myös liiketi-
laa kuitenkin niin, että tontin tarjonta ei heikennä Munkkivuoren ostoskeskuksen asemaa 
alueen kaupallisena keskuksena.  

• Alueen pysäköintipaikat sijoitetaan olemassa oleviin maanalaisiin tiloihin. Tontin ajoneuvo-
liikenne pyritään ohjaamaan pääasiassa Huopalahdentien puolelle. Lapinmäentien ajoyh-
teys säilytetään tarvittaessa A-tornin säilyvien ja niihin liittyvien tilojen käyttöön. Korttelissa 
tulee olemaan paljon kansirakenteita, joiden korkeatasoinen toteutus, viihtyisyys ja vehre-
ys pyritään varmistamaan asemakaavalla. Kansirakenteisiin on mahdollista avata valoauk-
koja, jolloin alimpiin kerroksiin saadaan päivänvaloa ja tontin sisäosiin maanvaraisia istu-
tettavia alueita.  

• (a) Huopalahdentien varren kaksikerroksiset osat rakennuksesta, ns. B-torni ja nykyinen 
liikuntasali voidaan purkaa ja korvata uudella asuntorakentamisella. Säilytettävään raken-
nukseen pyritään osoittamaan muita monikäyttöisiä liikuntatiloja, jotka palvelevat koko kiin-
teistön ja laajemmin koko alueen asukkaita. 

• (b + c) Kokonaisuus suunnitellaan siten, että tontilla sijaitsevan entisen Pohjolan pääkont-
tori-rakennuskokonaisuuden tärkeimmät ominaispiirteet ja kulttuurihistorialliset arvot sekä 
kaupunkikuvallinen asema säilyvät. Kokonaisuuden arvokkaat osat suojellaan asemakaa-
van suojelumerkinnällä ja tiloihin osoitetaan niiden luonteeseen sopiva käyttötarkoitus (b). 
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Lapinmäentien ja Huopalahdentien avoin kulmaus ja pääsisäänkäynnin edustan kaupunki-
kuvallinen ilme suojellaan ja säilytetään osana alkuperäistä rakennussommitelmaa (c).  

• (d) Nykyisestä rakennuksesta säilyvät maanpäälliset osat, kuten ravintola ja auditorio. 

• (e) Uusien asuintornien korkeus vaihtelee kahdeksasta kuuteentoista kerrokseen. Korkein 
asuintorni on Huopalahdentien varressa oleva toiseksi pohjoisin torni, muut tornit madaltu-
vat siitä kauemmas mentäessä. Asuintornien julkisivut suunnitellaan vaihteleviksi asuntoi-
hin liittyvien ulko-oleskelutilojen avulla. 

• (f) Huopalahdentien aiheuttamat ympäristöhäiriöt (melu- ja hiukkaspäästöt) otetaan huo-
mioon rakennusten suuntaamisella, rakennusten massoittelussa ja riittävällä etäisyydellä 
häiriölähteestä. Lisäksi pyritään löytämään rakennusteknisiä ratkaisuja ympäristöhäiriöiden 
torjumiseen. Huopalahdentien varteen tulevan rakentamisen kaupunkikuvalliseen ilmee-
seen ja toiminnallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota siten, että ympäristöstä tulee viih-
tyisä etenkin jalankulkijoille ja pyöräilijöille.  

•  (g) Tontin läpi etelä-koillissuunnassa osoitetaan julkinen esteetön ympäri vuorokauden 
auki oleva jalankulkuyhteys. Jalankulunyhteyksien sujuvoittamista ja selkiyttämistä Lapin-
mäentien yli ja Munkkivuoren ostoskeskukselle tutkitaan jatkosuunnittelussa.  

•  (h) Tonttiin voidaan liittää vähäisiä osia Kangaspellon puistoalueesta ja vastaavasti tonttia 
muuttaa puistoalueeksi, mikäli muutosten avulla saavutetaan parempi suunnitteluratkaisu.  
Tontin muutos mahdollistaa asuintornien väljemmän sijoituksen, joka parantaa asumisviih-
tyisyyttä ja kaupunkikuvaa.  

• (i) Alueen liikennejärjestelyjä tarkastellaan kokonaisuutena. Lapinmäentien varressa ole-
van jalankulkutunnelin poistamista tutkitaan, siten että Lapinmäentien vartta seuraava ja-
lankulkuyhteys voitaisiin sijoittaa samaan tasoon Lapinmäentien kanssa. Liikenneturvalli-
suudesta risteyksen kohdalla huolehditaan.  

• (j) Kangaspellon puistoalueen halki kulkevan sähkölinjan kaapelointimahdollisuus selvite-
tään.  
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LAPINMÄENTIE 1, LIIKENNE  

 
Projekti Lapinmäentie 1 

Päivämäärä 06.11.2015 

Laatija 

Tark. 

Ville Keskisaari 

Tuomas Lehteinen, Jukka Räsänen 

 

1. Yleistä 

SRV yhtiöt suunnittelee Pohjolan vanhan pääkonttorialueen muut-

tamista pääosin asuinkäyttöön. Ramboll on tarkastellut SRV:n toi-

meksiannosta alueen liikennettä. Tontilta puretaan nykyisiä raken-

nuksia ja näiden paikalle on suunniteltu rakennettavan seitsemän 

asuintornia sekä kaksi matalampaa lamellitaloa. Nykyisestä pää-

konttorirakennuksesta on suunniteltu säilytettäväksi alueen keskel-

le sijoittuva A-torni, jonne on kaavailtu jatkossakin toimistoja tai 

esimerkiksi terveydenhuollon palveluja. Alueelle on suunniteltu 

myös rajattu määrä kaupan tiloja sekä päiväkoti tontin pohjois-

osaan. 

 

SRV:ltä työtä ovat ohjanneet Toni Kankare, Miia Ajo, Jouko Pöyhö-

nen ja Timo Petäjistö. Arkkitehtisuunnittelijoina projektissa ovat 

toimineet Samuli Miettinen, Tuomas Raikamo ja Tuomo Toivola 

Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:stä. Maisemasuunnittelijoina työtä ovat 

tehneet Eeva Byman ja Satu Siltanen Byman & Ruokonen Oy:stä. 

Palokonsulttina työssä on toiminut Jouni Sorvari L2 Paloturvallisuus 

Oy:stä. Ramboll Finland Oy:stä projektiin ovat liikennesuunnittelun 

osalta osallistuneet Tuomas Lehteinen, Ville Keskisaari, Jukka Rä-

sänen, Marjut Viljanen, Kalle Syrjäläinen ja Aapeli Turunen. 

 

2. Alueen liikenne 

2.1 Jalankulku ja pyöräily (Liite 4) 

Alueella tulee olemaan yleisesti hyvät edellytykset jalankululle ja 

pyöräilylle. Alueen läpi on suunniteltu kulkevaksi jalankulunyhteys, 

joka mahdollistaa alueen poikki liikkumisen pohjois-eteläsuunnassa 

ja yhdistää osaltaan puiston, suunnittelualueen sekä Lapinmäentien 

ja Huopalahdentien jalankulku- ja pyöräily-yhteydet toisiinsa. 

 

Lähialueen jalankulku ja pyöräily tukeutuvat sekä Huopalahdentien 

että Lapinmäentien kumpaakin puolta reunustaviin jalkakäytäviin ja 

pyöräteihin. Tällä hetkellä Huopalahdentiellä on yhdistetyt jalankul-

ku- ja pyörätiet. Lapinmäentiellä jalankulku ja pyöräily on erotettu 

toisistaan. 
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Nykyisin jalankulku- ja pyöräliikenne alittavat Lapinmäentien puoleisen tonttiliittymän eri-

tasossa. Rampin nykyisen sijainnin ja Lapinmäentien ruuhkaisuuden huomioon ottaen erita-

so on ollut liikenneturvallisuuden ja toimivuuden kannalta hyvä ratkaisu.  

 

Alueen maankäytön ja pyöräilyn edistämisen näkökulmasta on kuitenkin oleellista kehittää 

jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksiä ja Helsingin kaupungin tavoitteena on tulevaisuu-

dessa nostaa sekä jalankulku että pyöräliikenne Lapinmäentien kanssa samaan tasoon, jol-

loin myös Lapinmäentiellä Huopalahdentien ja tontin liittymän välissä sijaitseva suojatie siir-

rettäisiin tontin ja Niemenmäentien liittymän yhteyteen. Nykyisellään tämä Lapinmäentien 

keskellä sijaitseva suojatie on todettu säädösten vastaiseksi. Uudet järjestelyt mahdollista-

vat haluttaessa myös yksisuuntaiset pyörätiet ainakin Niemenmäentien liittymästä Vihdin-

tien suuntaan. Puistosta ja tontilta tulevat yhteydet Lapinmäentielle voivat tulevaisuudessa-

kin houkutella ylittämään kadun nykyisen suojatien kohdalta. Kävelyä ja pyöräilyä tulisikin 

pyrkiä ohjaamaan liittymien yhteydessä oleville suojateille. Olemassa olevan alikulun kor-

vaaminen tonttiliittymän ylittävällä suojatiellä voi lisätä kävelyn ja pyöräilyn onnettomuuksia 

varsinkin ratkaisussa, jossa rampin yläpää on lähellä suojatien reunaa. 

 

Pyöräpysäköintiin on varattu tilaa asuntojen alakerroksista. Pitkäaikaiselle pyörien säilytyk-

selle tilaa on varattu kannen alaisesta pysäköintilaitoksesta. Pyöräpysäköinnin suunnittelun 

taustalla ovat asemakaavassa annetut määräykset pyöräpaikkojen määrästä, jotka on esi-

tetty taulukossa 1. Pyöräilyä voidaan edistää sijoittamalla esimerkiksi pyöräpaikkoja lähelle 

palvelujen pääsisäänkäyntejä sekä varaamalla esim. kaupan tiloista tilaa säilytyskaapeille, 

jossa pyöräilijät voivat kaupassa asioidessaan säilyttää väliaikaisesti tavaroita. 

 
Taulukko 1. Kaavan mukaiset polkupyöräpaikkamäärät. 

 

Polkupyöräpaikkoja tulee olla: 

- asunnoille vähintään 1 pp / 30 m2  

- toimistoille ja toimitiloille vähintään 1 pp / 90 m2  

  

Korttelin muuta käyttöä varten tulee varata riittävä määrä polkupyöräpysäköinti-

paikkoja ja ne tulee suunnitella ja sijoittaa siten, että ne luontevasti palvelevat 

kutakin käyttötarkoitusta. 

Pyöräpaikat tulee sijoittaa tason +10 alapuolisiin tiloihin. 

 

2.2 Henkilöautoliikenne ja pysäköinti (Liitteet 1, 2, 3, 5) 

Tontti liittyy katuverkkoon sen pohjoisosasta Huopalahdentieltä sekä etelästä Lapinmäentiel-

tä. Molemmista liittymistä pääsee ajamaan pihan alle sijoittuvaan pysäköintilaitokseen.  

 

Kummassakin liittymässä on tällä hetkellä liikennevalo-ohjaus. Lapinmäentien liittymästä 

operoitavaa pysäköinnin ramppia on tutkittu siirrettäväksi. Rampin sijainnista on tutkittu 

useita vaihtoehtoja (jalankulku ja pyöräliikenne eritasossa ja jalankulku ja pyöräliikenne ta-

sossa). Jalankulun ja pyöräliikenteen noston myötä jatkotarkasteluun valikoitui kaksi vaihto-

ehtoa, joista valittiin alueen kokonaisuuden vuoksi vaihtoehto X. Vaihtoehdossa X ramppi si-

jaitsee sisäänkäyntiaukiolla ja saattoliikenne kiertää rampin takaa. Saattoliikenteen paikat 

sijaitsevat A-tornin edustalla. Toisessa jatkotarkastelun vaihtoehdoista ramppi sijoittui ra-
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kennuksen 7 taakse, jolloin pysäköintilaitoksen liikenteelle ja saattoliikenteelle muodostui 

reilummin jonotus- ja sekoittumistilaa ennen Lapinmäentietä. 

 

Ve X (Liitteet 1, 2) 

Vaihtoehdossa X ramppi sijaitsee rakennuksen 7 Huopalahdentien puolella. Ramppi on suora 

ja sen peruskaltevuutena on 1:7. Kellarien rampeille on esitetty muutama vaihtoehtoinen si-

jainti, joista valittiin kellariramppien sijoittuminen sisäänajorampin viereen.  

 

Ramppi nousee lähelle Lapinmäentien liittymää ja liittymään nostettavaa suojatietä. Ennen 

suojatietä tasaiselle osuudelle mahtuu liittymään pääsyä odottamaan 2 - 3 henkilöautoa. 

Liittymän jonoutuessa autot jonottavat pysäköintilaitoksesta ulos ajettaessa rampissa. Si-

säänkäyntiaukiolle sijoittuva saattoliikenne on järjestetty yksisuuntaisella kierrolla. Sisään-

käyntiaukiolta poistuva saattoliikenne liittyy rampin liikenteeseen hyvin lähellä Lapinmäen-

tien liittymää. 

Varsinainen pysäköinti sijaitsee pihan alla neljässä tasossa. Pysäköinnin mitoitus perustuu 

suurelta osin olemassa olevaan 8,5 metrin pilarijakoon (pilarin leveys 90 cm). Pilarijaolla 

ajokujan leveys on n. 7 metriä ja pysäköintipaikan pituus 5 metriä. Autopaikan leveys on 

pääsääntöisesti 2,5 – 2,55 metriä. Tarvittaessa esimerkiksi kaupan paikat voidaan maalata 

leveämpinä, jolloin pilariväliin mahtuu aina kaksi paikkaa. Pysäköintilaitoksen rampeissa on 

varauduttu kaksisuuntaiseen liikenteeseen. Pysäköintilaitoksessa on pääsääntöisesti yk-

sisuuntaiset ajokujat. 

 

Pysäköinnin suunnittelun taustalla ovat asemakaavassa annetut määräykset pysäköintipaik-

kojen määrästä, jotka on esitetty taulukossa 2.  Lähtökohtana on, että satunnaiskäyttäjät 

(kauppa, terveyskeskus, A-tornin toimintojen pysäköinti jne.) pysäköivät ensimmäisessä 

kerroksessa. Alempiin kerroksiin sijoittuisi pitkäaikaiskäyttäjien (asunnot, työpaikat jne.) 

pysäköintipaikat lukuun ottamatta päiväkodin saattoliikennettä, joka sijaitsee 2. pysäköinti-

kerroksen pohjoisosassa. Myös asuntojen ja toimistojen vierailijoiden pysäköintipaikat sijoit-

tuvat pysäköintikellareihin. Asukaspysäköinti voidaan erottaa satunnaiskäyttäjien pysäköin-

nistä esimeriksi puomeilla tai pysäköintipaikan ylle ripustettavalla kyltillä. 
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Taulukko 2. Kaavan mukaiset pysäköintipaikkamäärät. 

 

Autopaikkoja tulee rakentaa seuraavasti:   

- asuintilat vähintään 1 ap / 125 k-m2 tai 0,5 ap / asunto 

- toimisto- tai toimitila vähintään 1 ap / 280 k-m2 ja enintään 1 ap / 100 k-m2  

- teollisuustilat vähintään 1 ap / 140 k-m2 ja enintään 1 ap / 120 k-m2 

- ulosvuokrattavat varastotilat vähintään 1 ap/ 280 k-m2 enintään 1 ap / 220 k-m2 

- liike- ja myymälätilat vähintään 1 ap / 110 ja enintään 1 ap / 90 k-m2 

- lähipalvelu-, hallinto-, opetus-, sosiaali- ja terveyshuoltoa palvelevat tilat vähin-

tään 1 ap / 220 k-m2 ja enintään 180 k-m2 

- päiväkotitilat vähintään 1 ap / 380 k-m2 ja enintään 1 ap / 320 k-m2 

- liikuntatilat vähintään 1 ap / 45 k-m2 

  

Lisäksi tulee rakentaa asuintiloille vähintään 1 ap / 1000 k-m2 vieraspysäköintiä varten. 

  

Jos toteutetaan vähintään 100 pysäköintipaikkaa keskitetysti siten, että niitä ei nimetä ke-

nellekään, voidaan laskentaohjeen antamasta pysäköintipaikkamäärästä vähentää 10 %. 

  

Korttelin pohjoisosassa olevalla piha-alueella, jossa saattoliikenne on sallittu (p-h), saa ol-

la enintään 8 autopaikkaa lyhytaikaiseen pysäköintiin. Lapinmäentien puolella A-tornin 

edustalla olevalle aukiolle sallitaan saattoliikenne ja enintään 6 autopaikkaa lyhytaikaiseen 

pysäköintiin. Kaikkien muiden autopaikkojen on sijaittava rakennuksessa tason +10 ala-

puolella.  

 

 

Pysäköinnin osalta myös mahdolliset maksujärjestelmät, pysäköintilaitoksen sisäiset kevyen 

liikenteen väylät, liikkumisesteisten paikat sekä ostoskärrypaikat vaikuttavat mitoitukseen ja 

lopulliseen pysäköintipaikkamäärään. Pysäköintilaitoksessa voi olla pysäköintipaikkojen li-

säksi muitakin maalauksia kuten sulkuviivat ja liikkumisesteisten paikkojen sekä suojateiden 

maalaukset. Ainakin pysäköintilaitoksen sisäänajoissa on myös hyvä varautua reunakivelli-

siin ratkaisuihin. 

 

2.3 Huoltoliikenne (Liite 2) 

Alueen huoltoliikenne operoi pääsääntöisesti Huopalahdentien liittymän ja Huopalahdentien 

puoleisen rampin kautta. Huopalahdentien rampin kautta ajoneuvot pääsevät ajamaan myös 

erilliselle kannen alaiselle huoltopihalle, jonka on ajateltu palvelevan esimerkiksi kaupan 

huoltoliikennettä. Myös tornien jätehuolto ja muuttoliikenne sekä esimerkiksi päiväkodin ja 

keittiön huoltoliikenne operoivat kannen alla. Kohteen sijainnin huomioon ottaen lähtökoh-

tana on ollut, että kannen alle ajettaisiin maksimissaan 10 m pitkällä kuorma-autolla. Huol-

toliikenteen on mahdollista operoida myös rakennusten 3, 4 ja 5 piha-alueella. Huoltoliiken-

teen on ajateltu käyttävän soveltuvilta osin myös pelastusliikenteen reitistöä. Pelastusliiken-

teen reittien ulkopuolella on hyvä varautua myös koneelliseen talvikunnossapitoon. 
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2.4 Pelastusliikenne (Liite 6) 

Pelastusliikenne käyttää operointiin alueen katuverkkoa sekä tarvittaessa sille erikseen mää-

ritettyä reittiä (esim. jalankulku- ja pyöräilyreittejä puiston puolella). Tonteille on esitetty 

pelastusliikenteen nostopaikat. Pelastusliikenteestä on laadittu oma kaavio. 

 

2.5 Joukkoliikenne (Liitteet 4, 5) 

Alue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Munkkivuoren ostoskeskuksen tun-

tumasta kulkee useita bussilinjoja. Lisäksi Huopalahdentiellä on varauduttu raitiovaunulinjan 

sijoittamiseen. Myös tuleva Raide-Jokerin linjaus kulkisi noin puolen kilometrin päässä ra-

kentuvasta alueesta. Kohteen lähialueen linja-autopysäkkien sijainnit on esitetty liitteissä 4 

ja 5. Lisäksi bussiliikenteen reitit on esitetty toimivuustarkasteluiden raportissa (liite 7). 

 

2.6 Liikenteen ohjaus ja hallinta 

Pysäköintilaitoksen liikenne opastetaan tarvittavilta osin liikennemerkein (esimerkiksi kärki-

kolmiot, pakolliset ajosuunnat ja kielletyt ajosuunnat, liikuntaesteisten (LE) paikat, mootto-

ripyöräpaikat, varatut paikat jne.). Lisäksi pysäköintilaitoksen sisäänajossa ilmoitetaan aina-

kin ajoneuvon suurin sallittu korkeus ja pysäköintilaitoksessa sallittu nopeusrajoitus sekä 

yleensä myös ajoneuvon suurin sallittu massa. Sisäänajon yhteydessä on hyvä esittää myös 

sallittu pysäköintiaika, mikäli pysäköintiin on mahdollista ajaa ilman kulunvalvontaa / mak-

sujärjestelmää. Lisäksi tontille sijoitetaan liikennemerkkejä ilmoittamaan esimerkiksi kansi-

en painorajoituksista, pelastuspaikoista, ajoneuvojen ajoreiteistä ja pysäköintipaikoista sekä 

pysäköintiin ajoista. Pysäköintilaitoksen eri kerrokset voidaan merkitä esimerkiksi eri väreillä 

(esim. pilarien maalaaminen). Myös pysäköintipaikkojen numerot voidaan maalauttaa paik-

kakohtaisesti. Pysäköintipaikkojen läpiajo voidaan estää esimerkiksi värikkäällä metalliket-

julla.  

 

Pysäköintilaitokseen on mahdollista tutkia asennettavaksi vapaiden pysäköintipaikkojen 

määrän osoittavaa laitteistoa. Systeemi voidaan toteuttaa esimerkiksi kerros-, alue- tai 

paikkakohtaisena järjestelmänä, jolloin jokaisen pysäköintipaikan päälle asennetaan erillinen 

sensori, joka ilmoittaa keskusjärjestelmälle onko paikka vapaa vai varattu. Tästä tieto kul-

keutuu numeronäyttöihin sisäänajoille ja kerroksien rampeille sekä ajokujille. Mikäli pysä-

köintilaitoksessa ei ole nimettyjä paikkoja voidaan pysäköinnin ohjausjärjestelmällä tehostaa 

pysäköinnin käyttöastetta ja vähentää pysäköinnin hakuliikennettä. 

 

Mikäli pysäköinnistä tulee maksullista tai esimerkiksi asukaspysäköinti halutaan fyysisesti 

erottaa kaupan ja muiden toimintojen pysäköinnistä, tulee pysäköintilaitoksessa varautua 

maksu- ja kulunvalvontajärjestelmään. Asukaspysäköinnin kulunvalvontajärjestelmä voi pe-

rustua esimerkiksi tuulilasiin kiinnitettävään rfid-tagiin tai rekisterikilven tunnistamiseen se-

kä nosto-oviin. Myös kameravalvontaa / -tunnistusta voidaan hyödyntää sekä kulunvalvon-

nan tai maksullisuuden osalta. Mikäli asukaspysäköinti on erillisen kulunvalvonnan takana, 

tulee tämä ottaa huomioon tontin vieraspaikkoja järjestettäessä. 

 

2.7 Liikenteen toimivuus (Liite 7) 

Kohteen käyttötarkoituksen muuttuessa myös sinne ja sieltä ulos suuntautuvan liikenteen 

luonne muuttuu. Nykyisellään toimistokäytössä olevan rakennuksen liikenteelliset piikit 

ajoittuvat aamuun työntekijöiden saapuessa työpaikalleen ja iltapäivään työntekijöiden läh-
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tiessä kotiin. Lisäksi pääkonttoritasoisessa rakennuksessa käy suhteellisen paljon vierailijoita 

päivässä.  

 

Tulevaisuudessa alueelle kaavaillun asumisen synnyttämät liikenteen huipputunnit ajoittuvat 

päinvastoin, eli aamulla liikenne suuntautuu ulos ja illalla sisään. Asumisen automatkatuotos 

on hieman työpaikkojen matkatuotosta pienempi. Alueelle kaavaillun kaupallisen toiminnan 

liikenne taas ajoittuu arkisin alkuiltaan ja viikonlopulle, mikä hieman tasoittaa iltahuippu-

tunnin liikenteen suuntautumista. Myös päiväkoti ja mahdolliset muut palvelut (esim. terve-

yskeskus) lisäävät alueelle suuntautuvaa liikennettä. Ennustetilanteen aamuhuipputuntina 

Lapinmäen ajoyhteydeltä ajaa sisään 74 ja ulos 25 ajoneuvoa, ja Huopalahdentien ajoyh-

teydellä vastaavat luvut ovat 80 ja 69 ajoneuvoa. Iltahuipputuntina Lapinmäen ajoyhteydel-

tä ajaa puolestaan sisään 81 ja ulos 123 ajoneuvoa, Huopalahdentien ajoyhteydellä vastaa-

vien lukujen ollessa 75 ja 101 ajoneuvoa. 

 

Sinänsä kohteen käyttötarkoituksen muutoksella ei vaikuttaisi kuitenkaan olevan suurta 

merkitystä esimerkiksi alueen katuverkon liikenteeseen ja liikennemäärien onkin arvioitu 

kasvavan vain vähän, sillä katuverkko ei kykene välittämään merkittävästi nykyisiä suurem-

pia liikennemääriä. Jos alueen oma liikenne muuttuu, niin läpikulkeva liikenne todennäköi-

sesti vastaavasti vähenee tai lisääntyy niin, että väylien kapasiteetti on ruuhka-aikoina joka 

tapauksessa täysin käytössä. Alueen sisällä, liittymissä ja pysäköintilaitoksessa, tulee varau-

tua mitoituksessa kohtaavaan liikenteeseen. Myös katujen liikennevalojen ohjelmien tarkis-

tuksiin on syytä varautua (Huopalahdentiellä 24 000 ajon. / vrk. ja Lapinmäentiellä 19 000 

ajon. / vrk.). 

 

Kaiken kaikkiaan alueen katuverkon liittymät ovat huipputuntien aikana lähellä välityskyky-

ään jo nykyisin, eikä tämä muutu merkittävästi ennustetilanteessakaan. Tontin käyttötarkoi-

tuksen muutos ei ainakaan heikennä liittymien toimivuutta verrattuna aiempaan toimisto-

käyttöön. Toimivuustarkastelut on raportoitu tarkemmin liitteessä 7. 

 

 

3. Liitteet 

 

1. Asemapiirros Ve X, 1:500 

2. Pysäköintitasojen periaatteet Ve X 

3. Pituusleikkaus, Lapinmäentie 

4. Liikenteen reittikaavio, jalankulku ja pyöräliikenne 

5. Liikenteen reittikaavio, autoliikenne 

6. Pelastusliikenne 

7. Liikenteen toimivuustarkastelut 
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1. Yleistä 

SRV yhtiöt suunnittelee Pohjolan vanhan pääkonttorialueen muut-

tamista pääosin asuinkäyttöön. Ramboll on tarkastellut SRV:n toi-

meksiannosta alueen liikennettä. Tontilta puretaan nykyisiä raken-

nuksia ja näiden paikalle on suunniteltu rakennettavan seitsemän 

asuintornia sekä kaksi matalampaa lamellitaloa. Nykyisestä pää-

konttorirakennuksesta on suunniteltu säilytettäväksi alueen keskel-

le sijoittuva A-torni, jonne on kaavailtu jatkossakin toimistoja tai 

esimerkiksi terveydenhuollon palveluja. Alueelle on suunniteltu 

myös rajattu määrä kaupan tiloja sekä päiväkoti tontin pohjois-

osaan. 

 

Osana alueen liikennesuunnittelua toteutettiin liikenteen toimivuus-

tarkastelut. Toimivuustarkastelujen tavoitteena on varmistaa, että 

sisään- ja ulosajo tarkastelukohteeseen on sujuvaa, ja että käyttö-

tarkoituksen muutoksen myötä syntyvät liikennetuotokset eivät ai-

heuta ongelmia aluetta ympäröivällä liikenneverkolla.   

 

2. Tarkastelualue 

Tarkastelualue sijaitsee Helsingissä Niemenmäen kaupunginosassa. 

Muutostyön kohteena oleva kortteli sijaitsee Huopalahdentien ja 

Lapinmäentien liittymän koilliskulmassa. Korttelialueelta on liitty-

mät ympäröivään liikenneverkkoon pohjoisessa Huopalahdentiellä 

sekä etelässä Lapinmäentiellä. Tarkastelualue sisältää kolme valo-

ohjattua liittymää; Lapinmäentien – Niemenmäentien liittymä, 

Huopalahdentien – Lapinmäentien – Ulvilantien liittymä, sekä Huo-

palahdentien – Pohjolan pysäköinnin liittymä. Liittymistä Lapinmä-

entien – Niemenmäentien liittymän sekä Huopalahdentien – Lapin-

mäentien – Ulvilantien liittymän valo-ohjelmat ovat yhteenkytketyt. 

Kohde sekä tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. 

 

LAPINMÄENTIE 1,  

TOIMIVUUSTARKASTELUT 
  
Projekti Lapinmäentie 1 

Päivämäärä 06.11.2015 

Laatijat 

Tark. 

Kalle Syrjäläinen, Jukka Räsänen 

Tuomas Lehteinen 
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Kuva 1. Tarkastelualueen sijainti sekä yhteydet ympäröivälle liikenneverkolle (kuva: kartta.hel.fi). 

 

Lapinmäentien tonttiliittymään on arkkitehtisuunnittelun aikana kehitetty monia erilaista 

vaihtoehtoja. Tässä raportissa on liikenteellisesti tutkittu vaihtoehtoja VE2b ja VEX, jotka on 

kuvattu tarkemmin Lapinmäentie 1, liikenne -raportissa.  Vaihtoehdoista VEX on valittu jat-

kosuunnitteluun. 

 

3. Liikennemäärät 

3.1 Tarkasteluajankohdat ja liikenneverkko 

Tarkastelualueen autoliikenteen liikennemäärät ovat jo nykyisin korkeat suhteessa olemassa 

olevan liikenneverkon välityskykyyn. Helsingin kaupungin toimittamassa liikenne-

ennusteessa vuodelle 2035 tämä näkyy niin, että ainoastaan Lapinmäentielle ja Niemenmä-

entielle odotetaan vähäistä liikenteen kasvua nykytilanteeseen verrattuna, muilla kaduilla 

liikenne säilyy kutakuinkin nykyisellään. 

 

Tarkasteltava liikenneverkko ja keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät on esitetty kuvas-

sa 2. Liikenteelliset tarkastelut on tehty aamun ja illan huipputuntiliikennemäärillä, joissa 

näkyy mm. liikenteen suuntautuminen eri vuorokaudenaikoina. Kävelijöiden määrä on arvi-

oitu erikseen, ja pyöräilijöiden määrän on oletettu kaksinkertaistuvan suhteessa Helsingin 

kaupungin suorittamiin liikennelaskentoihin. Lapinmäentietä käyttää niiden mukaan nykyisin 

noin 250 polkupyörää vuorokaudessa. 
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Kuva 2. Tarkasteltavat katuosuudet ja niiden keskivuorokausiliikennemäärät (kuva: kartta.hel.fi). 

 

3.1.1 Joukkoliikenne 

Nykyisin alueen läpi kulkevat bussilinjat 14, 18, 31, 32, 35, 39/39B, 52, 57 ja 552. Linja-

autojen reitit on esitetty kuvassa 3. Joukkoliikenteellä ei ole etuisuuksia tarkastelualueen lii-

kennevaloissa. Myös tulevaisuudessa aluetta palvellaan hyvin busseilla, ja lisäksi Huopalah-

dentiellä varaudutaan mahdolliseen raitiotielinjaan. 
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Kuva 3. Tarkastelualueen linja-autoreitit (kuva: HSL) 

 

3.2 Suunnittelukohteen liikennetuotokset 

3.2.1 Autoliikenne 

Alueen autoliikennetuotokset muodostuvat asukkaiden, työpaikkojen, palveluiden ja päivä-

kodin matkoista. Munkkivuoren – Pikku Huopalahden alue kuuluu toiminnallisesti Helsingin 

joukkoliikennevyöhykkeeseen. Autoliikenteen osuus matkoista on matkatuotosoppaan 

(Suomen ympäristö 27/2008) mukaan korkein toimistotyöpaikoilla, 63 %, muilla maankäyt-

tömuodoilla henkilöautojen kulkutapaosuus vaihtelee 36 – 53 %. Lisäksi tontti tuottaa jonkin 

verran huoltoliikennettä. Kokonaismatkatuotos on noin 3140 automatkaa vuorokaudessa 

(molemmat suunnat yhteensä), näistä kuorma- ja pakettiautoilla tehdään noin 140. 

 

Autoliikenne jakautuu pysäköintilaitoksen ajoyhteyksille lähes tasan. Aamun huipputunnin 

aikana (7:30 – 8:30) tehdään 7,6 % päivän automatkoista, ja hieman yli puolet autoista 

käyttää Huopalahdentien ramppia. Illan huipputuntina (16 – 17) tehdään 11,4 % automat-

koista, ja hieman yli puolet näistä käyttää Lapinmäentien ramppia. Oletuksena on, että 

Huopalahdentien ramppia suosivat huoltoliikenne, päiväkodin liikenne sekä valtaosa asuk-

kaista, ja Lapinmäentien ramppia vastaavasti työssäkävijät sekä kaupallisten palveluiden 

käyttäjät. Taulukossa 1 on esitetty ajoyhteyksiä käyttävien ajoneuvojen määrät ennusteti-

lanteen aamu- ja iltahuipputunteina.   
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Taulukko 1. Liikenteen jakautuminen ajoyhteyksille ennustetilanteissa. 

 

 

 

3.2.2 Joukkoliikenne, jalankulku ja pyöräily 

Muiden liikennemuotojen matkatuotokset arvioitiin samalla menetelmällä. Joukkoliikenne-

matkoja tontti tuottaa noin 1250 vuorokaudessa, näistä valtaosa on asukkaiden tekemiä tai 

korttelin palveluiden houkuttelemia. Jalankulkumatkoja tehdään paljon, lähes 3000, ja nii-

den kohteena ovat useimmiten kaupalliset palvelut, ja osa matkoista tehdään korttelin sisäl-

lä. Polkupyörämatkojen tuotos on lähes 800, ja nekin perustuvat palveluiden vetovoimaan 

naapurialueilta ja asukkaiden tekemiin työ- ja asiointimatkoihin. 

 

3.2.3 Huolto- ja saattoliikenne 

Huoltoliikenteen arvioitu määrä (noin 140 matkaa eli noin 70 käyntiä vuorokaudessa) syntyy 

lähinnä toimiston ja palveluiden tarpeista. Kuorma-autot ja pääosa pakettiautoista käyttävät 

Huopalahdentien ramppiliittymää. 

 

Takseilla tapahtuva saattoliikenne ohjautuu enimmäkseen Lapinmäentien tonttiliittymän 

kautta. Sen määrää on hankala arvioida, mutta esimerkiksi jonkin tapahtuman alkaessa tai 

päättyessä takseja tulee useita yhtä aikaa, mihin on varauduttava järjestelyjä mitoitettaes-

sa. 

 

4. Toimivuustarkastelut 

4.1 Simulointiperiaatteet 

Toimivuustarkastelut suoritettiin Vissim-mikrosimulointiohjelmistolla. Simuloinneilla selvitet-

tiin, miten kohteeseen liittyvän liikenneverkon liikenne toimii, kun rakennuksen tilat on 

muutettu uutta käyttöä vastaaviksi.  

 

Ajoneuvoliikenteen lisäksi mallinnettiin sekä kävelijät että pyöräilijät. Liikennevalo-ohjelmat 

mallinnettiin kiintein kiertoajoin vastaamaan liittymien todellisia ohjelmia. Tarkasteltavina 

huipputunteina kaikilla suunnilla on käytännössä jatkuva kysyntä, joten menettely vastaa 

todellista tilannetta. 

 

Linja-autojen osuudeksi liikenteestä Huopalahdentiellä, Lapinmäentiellä sekä Niemenmäen-

tiellä oletettiin 2 %, ja muun raskaan liikenteen osuudeksi niin ikään 2 %. Raskaan liiken-

teen osuuden ollessa täten 4 % kokonaisliikenteestä. 

   

Simulointimalleille suoritettiin kolme tunnin mittaista simulointiajoa eri siemenlukuja käyttä-

en. Eri siemenlukujen käyttäminen tuottaa liikenteeseen satunnaisuutta, mikä vastaa jokai-

sen päivän ainutkertaisuutta. 

 

Simulointien tuloksina on raportoitu maksimijonopituudet sekä keskimääräiset viivytykset 

tulosuunnittain. Maksimijonopituuksina on raportoitu pisimmät simulointiajojen aikana esiin-

tyneet jonot. Viivytyksinä on puolestaan raportoitu kaikkien simulointiajojen aikana toteutu-

Sisään Ulos Sisään Ulos

Lapinmäentie 74 25 81 123

Huopalahdentie 80 69 75 101

Aamuhuipputunti Iltahuipputunti
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neet keskimääräiset viivytykset. Viivytysluku ilmaisee tulosuunnittaisen saapumisviivytyksen 

verrattuna vapaalla ajonopeudella ajattaessa kuluvaan aikaan. 

 

Raportissa esitetyt viivytykset voidaan muuttaa palvelutasoluokiksi taulukon 2 mukaisesti.  

 
Taulukko 2. Viivytyksiin perustuvat palvelutasokriteerit. 

 

Palvelutaso 

Keskimääräinen viivytys valo-
ohjatussa liittymässä (s/ajon) 

Tasoliittymät, Tiehallinto 2001 

A (erittäin hyvä) ≤ 5,0 

B (hyvä) 5,1–15,0 

C (tyydyttävä) 15,1–25,0 

D (välttävä) 25,1–40,0 

E (huono) 40,1–60,0 

F (erittäin huono) > 60,0 

 

4.2 Simulointitulokset 

4.2.1 Huopalahdentien – Lapinmäentien – Ulvilantien liittymä 

Huopalahdentien – Lapinmäentie – Ulvilantien liittymä on hyvin kuormittunut sekä aamu- 

että iltahuipputuntina. Lapinmäentien, Ulvilantien sekä Huopalahdentien eteläisellä tulo-

suunnalla jonot ylettävät ajoittain edelliseen liittymään asti. Kuvassa 4 on esitetty liittymän 

maksimijonopituudet sekä keskimääräiset viivytykset. 
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Kuva 4. Maksimijonopituudet sekä keskimääräiset viivytykset  Huopalahdentien–Lapinmäentien-

Ulvilantien liittymässä ennustevuoden 2035 aamu- (vasen kuva) sekä iltahuipputuntina (oikea kuva). 

 

Aamuhuipputuntina palvelutaso on Lapinmäentien tulosuunnalla E, ja muilla suunnilla F. Il-

tahuipputuntina Huopalahdentien eteläisen tulosuunnan palvelutaso on D, Lapinmäentien E 

ja Ulvilantien sekä Huopalahdentien pohjoisen tulosuunnan palvelutasot F. Palvelutasoissa ei 

ole merkittävää muutosta nykytilanteeseen. 

 

4.2.2 Lapinmäentien – Niemenmäentien liittymä 

Lapinmäentien – Niemenmäentien liittymässä käytettiin perustapauksena vaihtoehdon VE2b 

mukaista liittymäjärjestelyä. Liittymä toimii aamuhuipputuntina suhteellisen hyvin, ja liiken-

nevalojen yhteenkytkennän ansiosta Lapinmäentien läntisen tulosuunnan keskimääräiset 

viivytykset pysyvät matalina. Liittymässä on aamuhuipputunnin aikana 120 sekunnin liiken-

nevalokierto, mikä näkyy tontin ulosajon sekä Niemenmäentien suunnille korkeina viivytyk-

sinä, vaikka saapumissuuntien liikennemäärät ovat suhteellisen pienet.  Kuvassa 5 on esitet-

ty liittymän maksimijonopituudet sekä keskimääräiset viivytykset aamuhuipputuntina. 
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Kuva 5. Maksimijonopituudet sekä keskimääräiset viivytykset Lapinmäentien–Niemenmäentien liittymässä 

ennustevuoden 2035 aamuhuipputuntina. 

 

Erityisesti iltahuipputuntina Lapinmäentien läntisellä poistumishaaralla tapahtuva, Huopa-

lahdentieltä Niemenmäentien liittymään asti ulottuva jonoutuminen kasvattaa muiden haa-

rojen jonopituuksia sekä viivytyksiä. Iltahuipputuntina liittymän viivytykset kasvavatkin aa-

muhuipputuntiin verrattuna huomattavasti kaikilla muilla paitsi Lapinmäentien läntisellä tu-

losuunnalla. Kuvassa 6 on esitetty liittymän maksimijonopituudet sekä keskimääräiset viivy-

tykset iltahuipputuntina. 
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Kuva 6. Maksimijonopituudet sekä keskimääräiset viivytykset Lapinmäentien-Niemenmäentien liittymässä 

ennustevuoden 2035 iltahuipputuntina. 

 

Tontin liittymän osalta tutkittiin iltahuipputunnin tilanteessa myös vaihtoehtoista liittymäjär-

jestelyä VeX, jossa saattoliikennealueelta lähtee samanaikaisesti useita ajoneuvoja (takseja) 

idän suuntaan. Saattoliikenne joutuu tällöin sekoittumaan rampilta ulostulevan liikenteen 

kanssa, mikä aiheuttaa saattoliikenteelle viivytyksiä, sekä sisäänkäyntiaukiolle lyhytaikaista 

jonoutumista ja sekoittumisalueelle mahdollisia vaaratilanteita. Kuvassa 7 on esitetty liitty-

män maksimijonopituudet sekä keskimääräiset viivytykset iltahuipputuntina edellä mainitus-

sa tilanteessa. 
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Kuva 7. Maksimijonopituudet sekä keskimääräiset viivytykset Lapinmäentien-Niemenmäentien liittymässä 

ennustevuoden 2035 iltahuipputuntina.  

 

Lapinmäentien läntisen tulosuunnan palvelutaso on B sekä aamu- että iltahuipputuntina, 

vaikka hetkittäiset jonopituudet ovatkin pitkiä. Itäisen tulosuunnan palvelutaso on aamu-

huipputuntina D, ja iltahuipputuntina F. 

 

Lapinmäentien pohjoispuoleisen jalankulku- ja polkupyöräväylän nostaminen samaan tasoon 

autoliikenteen kanssa heikentää kevyen liikenteen palvelutasoa verrattuna nykytilanteeseen, 

jossa jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä on alikulkuyhteys.  Ratkaisusta seuraa hieman lisäviivy-

tyksiä autoliikenteelle, sekä viivytyksiä myös pyöräilylle ja jalankululle. 

 

4.2.3 Huopalahdentien – Pohjolan pysäköinnin liittymä 

Aamuhuipputuntina liittymä toimii suhteellisen hyvin, vaikka Huopalahdentien tulosuunnat 

jonoutuvatkin hetkittäin. Iltahuipputuntina pohjoisen tulosuunnan jono ei ehdi purkautua jo-

kaisella liikennevalokierrolla, mikä näkyy tulosuunnan viivytyksen kasvuna. Kuvassa 8 on 

esitetty liittymän maksimijonopituudet sekä keskimääräiset viivytykset. 
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Kuva 8.  Maksimijonopituudet sekä keskimääräiset viivytykset  Huopalahdentien–Pohjolan pysäköinnin 

liittymässä ennustevuoden 2035 aamu- (vasen kuva) sekä iltahuipputuntina (oikea kuva). 

 

Aamuhuipputuntina Huopalahdentien tulosuunnat ovat palvelutasoluokiltaan B:t. Iltahuippu-

tuntina erityisesti pohjoinen tulosuunta on hyvin kuormittunut palvelutason ollessa F, eteläi-

sen tulosuunnan palvelutaso on C.   

 

5. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Pohjolan entistä pääkonttorialuetta Helsingin Niemenmäessä suunnitellaan muutettavaksi 

asuin- ja muuhun käyttöön. Tässä työssä tarkasteltiin pääkonttorialueen käyttötarkoituksen 

muutoksen ja lisärakentamisen vaikutuksia liikenteen toimivuuteen. 

 

Työssä arvioitiin rakennuksen uuden käyttötarkoituksen aiheuttamat matkatuotokset, sekä 

tarkasteltiin niiden vaikutuksia ympäröivän liikenneverkon liikennemääriin sekä liikenteen 

toimivuuteen. Tarkastelut suoritettiin vuotta 2035 vastaavan ennustetilanteen aamu- ja ilta-

huipputuntina. 

 

Tarkastellun liikenneverkon liittymistä erityisesti Lapinmäentien – Niemenmäentien, sekä 

Huopalahdentien – Lapinmäentien – Ulvilantien liittymät ovat jo nykytilanteessa ruuhka-
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aikoina hyvin kuormittuneita, mikä näkyy pitkinä jonoina ja korkeina viivytyksinä. Vuoden 

2035 ennustetilanteessa liikennemäärät kasvavat nykytilanteeseen verrattuna Lapinmäen-

tiellä ja Niemenmäentiellä jonkin verran, muiden katujen liikenteen säilyessä nykyisellä ta-

sollaan. 

 

Kohteen muuttuessa pääasiassa asuinkäyttöön, vähentyy aamuhuipputuntina sinne suun-

tautuva liikenne verrattuna toimistokäytössä olevaan rakennukseen. Aamuhuipputuntina 

kohteesta lähtevä liikenne vastaavasti kasvaa hieman. Illan huipputunnin aikana hankealu-

eelta puolestaan lähtee vähemmän liikennettä kuin tontin ollessa toimistokäytössä, vain 

saapuvan liikenteen kasvaessa vastaavasti asuntojen ja muiden toimintojen synnyttämien 

liikennetuotosten myötä. Tarkastelualueen liikenneverkon säilyessä nykyisen mukaisena va-

lo-ohjattuine liittymineen, ovat liikenteen toimivuuserot ennen hanketta ja sen jälkeen kui-

tenkin vähäisiä. 

 

Tontilta liittyminen Huopalahdentien liittymän kautta toimii kohtalaisen hyvin sekä aamu- 

että iltahuipputuntina. Ajoittain liittyminen vaatii kuitenkin yhden liikennevalokierron odot-

tamisen. Tontin liittymä Lapinmäentielle jonoutuu iltahuipputuntina ajoittain 40 metrin mit-

taiseksi, jolloin jonot ulottuvat vaihtoehdon Ve2B mukaisessa järjestelyssä rampille asti. 

Vaihtoehdon VeX mukaisessa järjestelyssä jonot ulottuvat rampin alapäähän asti. Mikäli 

saattoliikennealueena toimivalta sisäänkäyntiaukiolta on iltahuipputunnin aikana poistumas-

sa yhtäaikaisesti useita ajoneuvoja idän suuntaan, jonoutuu liikenne sisäänkäyntiaukiolla. 

 

Lähellä välityskykyään olevien liittymien simulointituloksia tarkasteltaessa tulee huomioida, 

että niihin sisältyy monia epävarmuuksia. Ylikysyntätilanteessa liikenne voi hakeutua muille 

lähialueen reiteille tai muihin ajankohtiin. Esimerkiksi tarkastelualueelta poistuva liikenne, 

joka muuten käyttäisi Lapinmäentien ulosajoyhteyttä, saattaa siirtyä käyttämään Huopalah-

dentien yhteyttä. Mikäli Niemenmäen liikennemäärän kasvu ei toteudu ennusteen suuruise-

na, vähentää se Niemenmäentien tulosuunnan jonoutumista, ja parantaa osaltaan Lapinmä-

entien tonttiliittymän toimivuutta erityisesti iltahuipputuntina. 

 

Muutoshankkeella ei ole suurta vaikutusta lähialueen liikenteen toimivuuteen, sillä liikenne-

verkko tulee olemaan nykyisen välityskykynsä ylärajoilla hankkeesta huolimatta. Huipputun-

tien liikennemäärät eivät tarkastelualueella voi merkittävästi kasvaa ilman kaistamäärien li-

säämistä. Kasvavat liikennemäärät jakautuvat tällöin pidemmälle aikavälille, mikä voi näkyä 

ruuhkahuippujen pituuksien kasvamisena. Lapinmäentien pohjoispuolen kävelyn ja pyöräilyn 

sekä Lapinmäentien ylittävän suojatien siirtäminen liikennevaloliittymään vaatii liikennevalo-

jen uudelleenohjelmoinnin. Liikennevalo-ohjelmia muokkaamalla voidaan myös tasata eri tu-

losuuntien kuormitusta. Liikennevalo-ohjelmien tarkistuksiin onkin tulevaisuudessa syytä va-

rautua myös muissa tarkastelualueen liittymissä. 
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