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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee asuinkerrostalojen korttelialuetta,
joka sijaitsee Konalantien ja Vähäntuvantien risteyksen kaakkois-
puolella. Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden uuden kuusi- ja seit-
semänkerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen. Nykyiset
asuinkerrostalot säilyvät ennallaan. Osa Vuorikummuntien etelä-
päähän sijoittuvan kääntöpaikan katualueesta muutetaan pysä-
köintipaikkojen korttelialueeksi. Osa Konalantien ja Vähäntuvan-
tien risteykseen sijoittuvan tontin luoteisnurkasta muutetaan katu-
alueeksi tulevaisuudessa mahdollisesti rakennettavaa liikenneym-
pyrää varten. Uudisrakentamista ja pihajärjestelyjä ohjataan kaa-
vamääräyksin.

Uutta asuntokerrosalaa tulee 5 500 k-m². Asukasmäärän lisäys on
arviolta 140 asukasta. Alueen korttelitehokkuus kaavamuutoksen
jälkeen on noin e = 0,70. Alueen korttelitehokkuus ilman kaava-
muutosta on noin e = 0,40.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin yksi muistutus. Muistutuksessa esitetyt huomautukset koh-
distuivat uudisrakennusten korkeuteen, varjostavuuteen ja ole-
massa olevan ympäristön huomioimiseen kaavamuutoksen suun-
nittelussa. Kaavaehdotuksesta saatiin neljä lausuntoa sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaava-
muutoksen sisältöön. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka
on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä lu-
vussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on tehostaa olemassa olevaa kaupun-
kirakennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Uudisra-
kentaminen on tavoitteena sovittaa olemassa olevaan rakennet-
tuun ympäristöön.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että:
- Edistetään täydennysrakentamista.
- Huolehditaan asuntotuotannon edellytyksistä.
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- Huomioidaan urbaani resilienssi; selviytyminen ja palautumi-
nen ääriolosuhteissa, selvittämällä hulevesien hallintaa ja vii-
vytysmahdollisuuksia sekä säilyttämällä vettä läpäisevää
maanpintaa.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 17 930 m².

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 5 500 k-m².

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Konalantien itäpuolen kerrostaloalue on rakennettu pääosin 1960-
luvulla ja 1970-luvun alussa. Lamellikerrostalot sijoittuvat väljästi
toisiinsa nähden ja niiden väliin jäävät puoliavoimet piha-alueet.
Alueen yleisilme on vehreä. Pysäköinti sijaitsee pääosin tonteilla
maantasossa. Suunnittelualueelle sijoittuu viisi asuinkerrostaloa,
joissa on kolme asuinkerrosta. Rakennukset ovat hissittömiä.
Suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuu Konalanpuisto ja Leikki-
puisto Vähätupa.

Kaavamuutosalueen koillispuolelle, osoitteeseen Vähäntuvantie
7 9 tuli vuonna 2016 voimaan kaavamuutos, jossa on mahdollis-
tettu kerrostaloalueen täydentäminen kahdella pistemäisellä uu-
disrakennuksella. Vähäntuvantien varteen sijoittuvat uudisraken-
nukset ovat korkeudeltaan viisi-kuusikerroksisia. Hankkeen raken-
taminen on käynnissä.

Kaavaratkaisu

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Kaksi uutta, täydennysrakentamisen mahdollistavaa, rakennus-
alaa on sijoitettu kaavamuutoksessa Konalantien varteen ja lä-
helle Vähäntuvantietä, pohjois-eteläsuuntaisesti. Konalantien var-
teen saa rakentaa enintään kuusikerroksisen asuinkerrostalon.
Konalantien suuntaisesti sijoittuva, uusi asuinkerrostalo suojaa ra-
kennuksen itäpuolelle sijoitettuja leikki- ja ulko-oleskelualueita Ko-
nalantien liikennemelulta. Vähäntuvantien varteen saa rakentaa
enintään seitsemänkerroksisen asuinkerrostalon. Kerrostalon län-
sipuolelle on varattu tila pihakannen rakentamiselle. Pihakannen
alle tulee osa alueen autopaikoista. Pihakansi sijoittuu osin sa-
maan korkotasoon kuin Vähäntuvantien katualue. Pihakannen
alle sijoittuville pysäköintipaikoille ajetaan Vuorikummuntien
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kautta, pihakannen eteläpuolelta. Pihakannen päälle saa sijoittaa
enintään neljä pysäköintipaikkaa.

Uudet asuinrakennukset tulevat olemaan olemassa olevien raken-
nusten tapaan pitkänomaisia lamellikerrostaloja. Uudisrakennus-
ten tulee arkkitehtuuriltaan, kattomuodoiltaan ja väritykseltään so-
pia olemassa olevaan rakennuskantaan. Julkisivut eivät saa olla
valkoisia. Julkisivujen pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla
paikalla muurattu tiili tai muuratun tiilen päälle tehty rappaus. Par-
vekkeet tulee lasittaa eikä niitä saa tukea maasta. Kadunpuoleiset
parvekkeet tulee toteuttaa sisäänvedettyinä. Ensimmäiseen ker-
rokseen rakennettaville asunnoille tulee rakentaa asuntokohtai-
nen piha tai terassi. Konalantien puolella ensimmäiseen kerrok-
seen ei saa rakentaa pihaa tai terassia. Asukkaiden yhteiset va-
paa-ajantilat tulee sijoittaa rakennusten ensimmäiseen kerrok-
seen ja niissä tulee olla kookkaat ikkunat. Porrashuoneisiin tulee
olla pääsy sekä pihan että kadun puolelta. Konalantien puoleisten
sisäänkäyntien liittyminen katuun tulee suunnitella yhteistyössä
kaupungin katusuunnittelun kanssa.

Tontteja ei saa aidata. Leikki- ja oleskelualueet tulee suunnitella
ja rakentaa yhtenäisesti. Tontille 9 sijoitettu leikki- ja oleskelualue
tulee osoittaa myös korttelin muiden tonttien asukkaiden käyttöön.
Yhteiskäytöstä muodostetaan rakennusluvan yhteydessä tarvitta-
vat rasitteet.

Alueelle ajo tapahtuu pääosin Vuorikummuntien kautta. Tontille 8
sijoittuvan pihakannen päälle voi ajaa myös suoraan Vähäntuvan-
tieltä. Autopaikat sijoittuvat pääosin pihakannen alle, tonteille
maantasoon ja Vuorikummuntien eteläpäähän muodostettavalle
autopaikkojen korttelialueelle. Pihakannen päälle on osoitettu
neljä pysäköintipaikkaa ja pelastusauton nostopaikka.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Osa Vuorikummuntien eteläpäähän sijoittuvasta kääntöpaikasta
muutetaan autopaikkojen korttelialueeksi. Autopaikkojen kortteli-
alueelle on sijoitettu 11 autopaikkaa asukkaille.

Liikenne

Lähtökohdat

Konalan alueellinen kokoojakatu on Konalantie. Ristipellontie ja
Kolsarintie ovat alueen paikallisia kokoojakatuja. Näiden katujen
kautta kulkee kaikki kaavamuutosalueelle tuleva liikenne. Vähän-
tuvantie on Konalantien ja Kolsarintien välissä sijaitseva tontti-
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katu, jonka poikittainen tonttikatu Vuorikummuntie on. Vähäntu-
vantielle on rakennettu neljä hidastetta hillitsemään autoilijoiden
käyttämiä ajonopeuksia. Hidasteet vähentävät myös Vähäntuvan-
tien houkuttelevuutta läpiajoon. Alueelle on hyvät jalankulku- ja
pyöräily-yhteydet eri suunnista. Konalantietä pitkin ajavat bussilin-
jat 39, 39A ja 51. Vuoroväli ruuhka-aikana on 10 minuuttia. Pysä-
kit sijaitsevat kaava-alueen välittömässä läheisyydessä, alueen
länsipuolella.

Konalantien liikennemäärä on kaava-alueen kohdalla nykyisin
noin 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Vähäntuvantiellä noin
1 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kaavamuutosalueen eteläpuo-
lelle sijoittuvan Kehä I:n liikennemäärä on nykyisin noin 91 000
ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät ovat syksyn 2017 kes-
kimääräisestä liikenteestä arkipäivänä.

Kaavaratkaisu

Asemakaavan mukainen lisärakentaminen tuottaa noin 100 ajo-
neuvon lisäyksen vuorokausiliikenteeseen kaava-alueen lähikatu-
verkolla.

Vuorikummintien pysäköinti on nykyisin rajoittamatonta, mutta
kaavaratkaisun myötä pysäköintiä kadulla tullaan rajoittamaan,
sillä kaavassa osoitetaan taloyhtiöiden vieraspysäköintiä kadulle.
Esikaupunkialueilla vieraspysäköintiin käytetään usein 4 tunnin
aikarajoitusta arkisin maanantaista perjantaihin kello 6 24.

Palvelut

Lähtökohdat

Lähialueelta löytyy monipuoliset kaupalliset palvelut, muun mu-
assa kauppakeskus Ristikko sijaitsee alle yhden kilometrin etäi-
syydellä. Julkisia palveluita Konalassa on melko vähän: alueelle
sijoittuu yksi päiväkoti ja alakoulu. Maankäyttöjohtaja on tehnyt
seurakuntatalon muuttamisesta päiväkotikäyttöön myönteisen
poikkeamispäätöksen vuonna 2017. Lähin kirjasto sijaitsee Pitä-
jänmäessä, noin 1,5 km etäisyydellä. Vihdintien molemmin puolin
sijoittuvalle Konalan työpaikka-alueelle on viime vuosien aikana
keskittynyt laaja valikoima erilaisia urheilu- ja liikuntapaikkoja.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei lisää palveluiden määrää alueella, mutta kaava-
muutoksen mahdollistama asukasmäärän lisäys voi auttaa turvaa-
maan olemassa olevien palveluiden säilymistä alueella.
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Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Alueella ei ole erityisiä luonto- tai virkistysarvoja. Olemassa oleva
kaupunkirakenne on väljä, tonteilla on runsaasti tilaa piha-alueille
ja kasvillisuudelle. Piha-alueet ovat pääosin nurmipintaisia ja avoi-
mia. Olemassa olevilla kerrostaloasunnoilla ei ole asuntokohtaisia
pihoja, koska ensimmäisen kerroksen asunnot sijoittuvat noin
puoli kerrosta maanpinnan yläpuolelle. Talojen väleissä ja tonttien
reunustoilla kasvaa paikoin kookkaita havu- ja lehtipuita. Vuori-
kummuntien eteläpäädyn kääntöpaikan itäpuolella on pieni avo-
kalliopaljastuma. Maaston korot vaihtelevat alueella noin +23,5 ja
+19,2 välillä. Alueen maanpinta viettää itään ja koilliseen kohti Ko-
nalanpuistoa.

Alue on Mätäjoen valuma-aluetta: mitä paremmin alueen huleve-
siä saadaan viivytettyä ja imeytettyä niiden syntypaikoilla, sitä pa-
remmassa kunnossa Mätäjoki pysyy. Mätäjoessa esiintyy jo nyt
paikoin tulvaongelmia.

Suunnittelualueen laajimmat yhtenäiset vettä läpäisemättömät
pinnat ovat asfalttipintaisia pysäköintialueita. Kaikki kulkureitit
ovat asfalttipintaisia. Olemassa olevissa kerrostaloissa on harja-
katot ja kattopinta-alaa on noin 2 000 m². Yhteensä vettä läpäise-
mätöntä pintaa on ennen kaavamuutosta noin 37 % suunnittelu-
alueen pinta-alasta. Kaavamuutosalueen sisältämän katualueen
hulevedet ohjataan hulevesiviemäriin, joka purkaa vetensä Kona-
lanpuistoon. Pihoilla ei ole hulevesipainanteita tai viivytysaltaita.
Vähäntuvantiellä on paikoin ollut ongelmia sadevesikaivojen tulvi-
misessa.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun täydennysrakentaminen on sijoitettu mahdollisim-
man vähän maapinta-alaa käyttäen kerrostaloihin. Olemassa ole-
vaa rakennetta korkeampi rakentaminen jättää tilaa kasvillisuu-
delle ja alueelle tyyppillisen vehreyden säilyttämiselle, mikä puo-
lestaan edesauttaa hulevesien hallintaa.

Alueelle on laadittu hulevesien hallinnan periaatteet kaavoituksen
yhteydessä. Periaatteiden lähtökohtana on, ettei uudisrakentami-
sella lisätä tonteilta viemäriverkostoon johdettavien hulevesien
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määrää. Mitoituksena on käytetty Helsingin kaupungin rakennus-
valvonnan ohjeen mukaista mitoitusta: 100 m² tiivistä pintaa koh-
den varaudutaan viivyttämään 1 m³ hulevettä. Uudisrakennusten,
pysäköintihallin kannen läpäisemättömän pinnan, pysäköintialuei-
den, leikki- ja oleskelualueiden ja päällystettyjen kulkureittien yh-
teenlaskettu pinta-ala on viitesuunnitelmassa noin 1 725 m².
Tämä edellyttää noin 17,5 m³ viivytystilavuutta hulevesirakenteille.
Periaatteiden mukaisesti asemakaavamuutoksessa edellytetään
Helsingin päivitetyn (2018) hulevesipainoitteisen viherkerrointyö-
kalun käyttöä kaavamääräyksissä. Työkalu mahdollistaa huleve-
sien viivytyksen järjestämisen joustavasti erilaisia ratkaisuja hyö-
dyntäen.

Kaavamääräyksiin on kirjattu:
Tonttien vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee

viivyttää ennen niiden johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Alueen yhdyskuntatekninen verkosto on rakennettu. Alueelle on
hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet. Alueen välittömässä lähei-
syydessä löytyy linja-autopysäkki, josta kulkee kolme bussilinjaa
10 minuutin vuorovälillä ruuhka-aikoina. Lähialueelta löytyy katta-
vat kaupalliset palvelut.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu tehostaa olemassa olevaa kaupunkirakennetta hy-
vien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Ratkaisu sijoittuu jo raken-
nettuun ympäristöön eikä edellytä yhdyskuntatekniseen verkkoon
suuria muutoksia. Kaavaratkaisu mahdollistaa olemassa olevien
hyväkuntoisten rakennusten säilyttämisen.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun toteuttaminen ei vaadi muutoksia olemassa ole-
vaan yhdyskuntatekniseen verkostoon.
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Alueen maaperä on Vuorikummuntien länsipuolella pehmeikkö-
aluetta, jossa kantavan pohjamaan päällä olevan savikerroksen
paksuus on yli 3 metriä ja luoteisosastaan pehmeikön reuna-alu-
etta, jossa savikerroksen paksuus on 1 3 metriä. Maaperä on
Vuorikummuntien itäpuolella kitkamaa-aluetta, jolla on myös kal-
liopaljastumia.

Ei ole tiedossa toimintaa, joka olisi aiheuttanut maaperän pilaan-
tuneisuutta alueella.

Kaavaratkaisu

Maaperä on rakennettavuudeltaan normaalia. Rakennukset pe-
rustetaan tukipaalujen varaan pehmeikköalueella. Perustamistapa
määritetään tarkemmin toteutussuunnitteluvaiheessa uusien poh-
jatutkimuksien perusteella.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Kehä I:n tieliikenne aiheuttaa alueelle melua ja ilmanlaatuongel-
mia. Vuoden 2017 mittauksessa Kehä I:n syksyn keskimääräinen
arkivuorokauden liikennemäärä on ollut noin 91 000 ajoneuvoa.
Lisäksi Konalantien ja Vähäntuvantien liikenne aiheuttaa alueelle
melua. Konalantien liikennemäärä on kaava-alueen kohdalla noin
11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Vähäntuvantiellä noin 1 000
ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kaavaratkaisu

Kehä I:n tieliikenteen aiheuttamat ilmanlaatuongelmat on huomi-
oitu uudisrakennusten sijoittelussa. Elinkeino-, liikenne- ja ympä-

-
oppaan mukaan asuinrakennusten minimietäisyys päästöläh-
teestä silloin, kun päästölähteen keskimääräinen liikenne on
90 000 ajoneuvoa arkivuorokaudessa, on 63 metriä. Kaavaratkai-
sussa molemmat uudisrakennukset sijoittuvat yli 63 metrin etäi-
syydelle Kehä I:stä.
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Kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä alueelle teetettiin asema-
kaavatasoinen meluselvitys. Selvityksessä on tutkittu piha-alueille
ja suunniteltujen uudisrakennusten julkisivuihin kohdistuvia päivä-
ja yöajan keskiäänitasoja vuoden 2040 ennustetilanteen mukai-
silla liikennemäärillä. Kehä I:n ja Konalantien liikennemäärien on
arvioitu kasvavan tulevaisuudessa. Lisäksi on tutkittu vuoden
2040 ennustetilanteen mukainen melutaso piha-alueilla ilman täy-
dennysrakentamista.

Selvityksen mukaan kaavaratkaisun mahdollistama uudisrakenta-
minen suojaa osaa kaavamuutosalueen piha-alueesta tieliiken-
teen melulta. Ilman täydennysrakentamista päiväajan ulko-oleske-
lualueiden ohjearvot ylittyvät lähes koko alueella. Yöajan ohjear-
vot eivät ylity pääosalla piha-alueesta nykytilanteen mukaisella
kaupunkirakenteella tai kaavaratkaisun mahdollistamalla kaupun-
kirakenteella.

Konalantien viereen suunnitellun uudisrakennuksen julkisivuihin
kohdistuu korkeimmillaan 66 dB:n keskiäänitaso päiväaikana ja
58 dB:n keskiäänitaso yöaikana. Ääneneristävyysvaatimus on täl-
löin
kennuksen julkisivuihin kohdistuu korkeimmillaan 65 dB:n kes-
kiäänitaso päiväaikana ja 58 dB:n keskiäänitaso yöaikana. Ääne-

äajan keskiäänita-
soja on käytetty mitoittavana arvona, sillä äänitasoerot ovat päivä-
aikana suurempia kuin yöaikana.

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleessa Ympäristöministeriön ase-
tuksessa on annettu vaatimukset uuden rakennuksen melun- ja
tärinäntorjunnalle. Rakennuksen, jossa on asuntoja, majoitus- tai
potilashuoneita, ulkovaipan ääneneristys on suunniteltava ja to-
teutettava siten, että ääneneristys on vähintään 30 dB. 30 dB:n
ääneneristävyysvaatimusta ei tämän vuoksi ole erikseen kirjattu
kaavamuutoksen kaavamääräyksiin.

Kehä I:n, Konalantien ja Vähäntuvantien liikenteen aiheuttamat
meluhaitat on huomioitu kaavaratkaisussa siten, että Konalantien
viereiselle uudisrakennusalalle on karttamerkinnöin osoitettu 31
dB:n ääneneristävyysvaatimus niihin kohtiin, joihin kohdistuu kor-
keintaan 66 dB:n tieliikennemelu. Lisäksi kaavamääräyksin on
edellytetty parvekkeiden lasittamista koko kaavamuutosalueella.

Lisäksi kaavamääräyksiin on kirjattu:

tuloilma otetaan pihan puolelta.
-luvulla rakennetun rakennuskannan julkisivuihin merkittäviä

korjaustoimenpiteitä tehtäessa tulee arvioida asuinhuoneiden ul-
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Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu
tuloja yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyt-
tökorvauksina. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan
kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavaratkaisulla ei ole olennaista vaikutusta liikenteen eikä ny-
kyisten teknisen huollon verkostojen toimivuuteen.

Vaikutukset kaupunkikuvaan

Kaavaratkaisussa esitetty uudisrakentaminen on olemassa olevaa
rakentamista 2 4 kerrosta korkeampaa. Korkeammat uudisraken-
nukset muodostavat uuden kaupunkikuvallisen elementin ole-
massa olevaan maisemaan. Kaavamuutoksen mukainen rakenta-
minen mahdollistaa alueen täydennysrakentamisen siten, että
alue säilyy vehreänä ja avoimena. Uudet rakennukset täydentävät
korttelirakennetta luontevasti olemassa olevien rakennusten koor-
dinaatistoa ja massoittelua mukaillen.

Arkkitehtuuria, julkisivuväritystä ja materiaaleja koskevissa kaava-
määräyksissä on huomioitu, että uusi rakentaminen sopii osaksi
olemassa olevaa kaupunkikuvaa.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Ratkaisu tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja tu-
keutuu olemassa olevaan tekniseen verkostoon. Kaavaratkai-
sussa on kiinnitetty huomiota lisääntyvien hulevesien hallintaan ja
edellytetty alueen vihertehokkuuden täyttävän Helsingin viherker-
toimen tavoiteluku.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryh-
mien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloi-
hin ja kulttuuriin

Kaavaratkaisu mahdollistaa olemassa olevien, hyväkuntoisten
asuinrakennusten säilyttämisen. Ratkaisu mahdollistaa hissillisten
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kerrostalojen rakentamisen alueelle, jonka rakennuskanta on pää-
sääntöisesti hissitöntä. Tämä monipuolistaa alueen asumisratkai-
suja ja parantaa muun muassa ikääntyvien asumisen edellytyksiä
alueella. Alueen ympäristöhäiriöt on huomioitu uudisrakennusten
ja ulko-oleskelualueiden sijoittelussa, julkisivun eristävyysvaati-
muksissa ja raittiinilmanotossa. Varjostavuusselvityksin on tutkittu,
ettei kaavaratkaisun mahdollistamasta rakentamisesta aiheudu
kohtuutonta haittaa olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kolme erityistavoitetta:

- Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen.

- Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuu-
toksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-
alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan
muutoin.

- Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-
heutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä (2014) suunnit-
telualue on merkitty tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi.
Maakuntakaavojen yhdistelmä sisältää vahvistetut merkinnät kaa-
voista: Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 1., 2. ja 3. vai-
hemaakuntakaavat sekä Maakuntakaava 2000.

Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumi-
sen aluetta (tullut kokonaisuudessaan voimaan 19.1.2007 lukuun
ottamatta Malmin lentokentän aluetta). Nyt laadittu kaavaratkaisu
on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.
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Helsingin uudessa yleiskaavassa alue on asuntovaltaista aluetta
A2. Aluetta kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys-
ja liikuntapalveluiden sekä lähipalveluiden käyttöön. Korttelitehok-
kuus on pääasiassa 1,0-2,0. Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on
otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginval-
tuusto 26.10.2016) tavoitteet.
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Asemakaavat

Alueella on voimassa alueen ensimmäinen asemakaava nro 5151
(vahvistettu 6.11.1962). Voimassa olevassa asemakaavassa alue
on merkitty asuntokerrostalojen korttelialueeksi. Asemakaavaan
on merkitty rakennusalat ja rakennusalojen enimmäiskerroslu-
vuksi III.
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Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Muut suunnitelmat

Helsingin asemakaavoituspalvelu (ent. Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto) teetti vuonna 2010 Konalan täydennysrakentamismahdolli-
suuksien selvityksen. Selvityksessä esitettiin mahdollisia täyden-
nysrakentamisen paikkoja Konalan kerrostaloalueella ja sen
avulla haluttiin kannustaa asunto-osakeyhtiöitä tonttinsa lisära-
kentamisen tutkimiseen.

Asunto Oy Vuorikumpu yhdessä YIT Rakennus Oy:n kanssa ovat
teettäneet kaavamuutostyön pohjaksi viitesuunnitelman (Ark´idea,
2018). Viitesuunnitelma on kokonaisuudessaan kaavaselostuksen
liitteenä.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.
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Maanomistus

Korttelialue on yksityisomistuksessa.

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 2017 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä viitesuunnitelma-aineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä viitesuunnitelma-aineiston nähtävillä-
olosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla
www.hel.fi/suunnitelmat sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutisten
kehäpainos -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä viitesuunnitelma-aineis-
toa oli nähtävillä 4. 22.9.2017 seuraavissa paikoissa:
 Pitäjänmäen kirjastossa, Jousipolku 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavamuutoksen valmistelijat olivat tavattavissa Pitäjänmäen kir-
jastossa 19.9.2017 klo 17:00 18.30.

http://www.hel.fi/suunnitelmat
http://www.hel.fi/suunnitelmat.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitettiin asemakaavan
muutoksen laatimisen aikana, koska kaavoitusprosessia on lyhen-
netty siten, että kaavaehdotus viedään kaupunkiympäristölauta-
kunnan käsittelyyn vasta julkisen nähtävillä olon jälkeen. Päivitetty
OAS oli nähtävillä 14.5. 4.6.2018 seuraavissa paikoissa:
 Pitäjänmäen kirjastossa, Jousipolku 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Päivitetyn OAS:n nähtävillä olosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä
ja verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kannanotto
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä viitesuunnitelma-ai-
neistosta kohdistui uuden vesihuollon tarpeen arvioimiseen ja hu-
levesien imeytys- ja viivytysmahdollisuuksien selvittämiseen. Kan-
nanotossa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten,
että kaavamuutosalueelle on kaavamuutoksen laatimisen aikana
teetetty hulevesien hallinnan periaatteet. Periaatteiden perusteella
kaavamääräyksiin on lisätty velvoite Helsingin viherkertoimen ta-
voitetason saavuttamisesta. Lisäksi vesihuoltoverkoston mitoituk-
sen riittävyyttä on arvioitu ja se on todettu riittäväksi. Muilla viran-
omaisilla ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telman ja viitesuunnitelma-aineiston sisältöön.

Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmiste-
luaineistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:

 Helen Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä viitesuun-
nitelma-aineistosta kohdistuivat uudisrakennusten sijaintiin, arkki-
tehtuuriin, hallintamuotoon, korkeuteen, varjostavuuteen, uusien
asuntojen kokoon sekä olemassa olevan ympäristön huomioimi-
seen kaavamuutoksen suunnittelussa. Mielipiteet on otettu huomi-
oon kaavoitustyössä siten, että uudisrakennusten arkkitehtuuria
on kaavamääräyksin sovitettu yhteen alueen olemassa olevan ra-
kennuskannan kanssa. Uudisrakennusten varjostavuushaittaa
olemassa oleviin rakennuksiin nähden on selvitetty varjostavuus-
tutkielmin.

http://www.hel.fi/suunnitelmat.
http://www.hel.fi/suunnitelmat.
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Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 4.5. 4.6.2018

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutus

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Muistutuksessa esitetyt
huomautukset kohdistuivat uudisrakennusten korkeuteen, varjos-
tavuuteen ja olemassa olevan ympäristön huomioimiseen kaava-
muutoksen suunnittelussa.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtä-
villä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavamuutosehdotuk-
seen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saadusta muistutuksesta sekä vastine siinä esitettyihin huo-
mautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitet-
tyjen huomautusten johdosta.

Kaavamääräyksiin tehdyt muutokset:

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta kaavamääräyksiin
lisättiin kaavamääräys:
punkikuvalliseen laatuun ja uudisrakentamisen liittymiseen Kona-
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Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-
teltu asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset
koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
4.9.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12506
hyväksymistä.

Helsingissä 4.9.2018

Marja Piimies
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

VUORIKUMMUNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin 22.8.2017 päivätyn suunnitelman. Kaa-
voitusprosessia on lyhennetty siten, että kaavaehdotus viedään kaupunkiympäristölautakunnan kä-
sittelyyn vasta julkisen nähtävilläolon jälkeen.

Konalantien ja Vähäntuvantien risteyksen kaakkoispuolelle suunni-
tellaan kahta uutta kerrostaloa. Olemassa olevat kerrostalot säily-
vät ennallaan. Suunnitelmassa uudisrakennukset ovat seitsemän-
ja kuusikerroksisia.

Suunnittelun tavoitteet ja alue
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Asemakaavan muutos koskee tontteja 32011/1, 2, 3, 5 ja 6. Tavoitteena
on mahdollistaa kahden uuden kerrostalon rakentaminen alueelle. Uu-
disrakennukset sijoittuvat nykyisille tonteille 32011/1, 2 ja 3, osoitteissa
Vuorikummuntie 4, 6 ja 8. Tontit 32011/5 ja 6 ovat mukana suunnittelu-
alueessa pysäköintipaikkojen uudelleen järjestelyn takia. Olemassa ole-
vat rakennukset säilyvät ennallaan. Suunnittelualueen piha- ja oleskelu-
alueita järjestetään uudelleen. Vuorikummuntien kääntöpaikkaa kaven-
netaan ja sen yhteyteen sijoitetaan asukkaiden pysäköintipaikkoja.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja viitesuunnitelma-aineistoa on
esillä 14.5. 4.6.2018 seuraavissa paikoissa:
 Pitäjänmäen kirjastossa, Jousipolku 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavaehdotus ja kaavan valmisteluaineistoa on nähtävillä 14.5.
4.6.2018 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin asiakas-
palvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neu-
vontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapal-
veluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja viitesuunnitelma-
aineistosta sekä muistutukset kaavaehdotuksesta pyydetään esittä-
mään viimeistään 4.6.2018. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoittee-
seen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai
sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-
linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Konala-seura ry
 Pitäjänmäki-seura
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

http://www.hel.fi/suunnitelmat.
http://www.hel.fi/suunnitelmat.
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, kaupunkikuvaan ja liikentee-
seen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vai-
kutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmis-
teluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viran-
omaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tont-
tien omistajan hakemuksesta.  Kaupunki valmistelee asemakaavan
muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttöso-
pimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1962) alue on merkitty asuntoker-
rostalojen korttelialueeksi.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostaloval-
taiseksi asumisen alueeksi.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue
on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia, selvityksiä:
Konalan ja Pitäjänmäen aluesuunnitelma (Helsingin kaupunki
tekeillä)
Konalan täydennysrakennusmahdollisuuksien selvitys (Helsin-
gin kaupunkisuunnitteluvirasto 2010)

Alueella sijaitsee nykyisin viisi, 1960-luvun loppupuolella valmistunutta
kolme-neljä kerroksista asuinkerrostaloa.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Minna Koskinen, arkkitehti, p. (09) 310 37469, minna.koskinen@hel.fi

Liikenne
Taina Toivanen, insinööri, p. (09) 310 37433, taina.toivanen@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Jarkko Nyman, insinööri, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel.fi/suunnitelmavahti.

mailto:minna.koskinen@hel.fi
mailto:taina.toivanen@hel.fi
mailto:jarkko.nyman@hel.fi
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti.
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Kaavoituksen eteneminen















Lausunto 7416-1a

TILAAJA:

TEKIJÄT:



Lausunto 7416-1a



Lausunto 7416-1a



Lausunto 7416-1a

-

-

-

-



Lausunto 7416-1a

Taulukko 1.

Taulukko 2.



Lausunto 7416-1a

-

-

-



Lausunto 7416-1a



Lausunto 7416-1a

-

-



KAVL 1000 ajon./vrk
Yöllä 10 %
Raskaita ajon. 3 %
Nopeusrajoitus 40 km/h

K
AV

L
12

09
3

aj
on

./v
rk

Yö
llä

10
%

R
as

ka
ita

aj
on

.8
%

N
op

eu
sr

aj
oi

tu
s

50
km

/h

KA
VL

20
0

aj
on

./v
rk

Yö
llä

10
%

R
as

ka
ita

aj
on

. 1
%

N
op

eu
sr

aj
oi

tu
s

40
km

/h

KAVL 75908 ajon./vrk

Yöllä 10 %

Raskaita ajon. 6 %

Nopeusrajoitus 80 km/h



KAVL 1000 ajon./vrk
Yöllä 10 %
Raskaita ajon. 3 %
Nopeusrajoitus 40 km/h

K
AV

L
12

09
3

aj
on

./v
rk

Yö
llä

10
%

R
as

ka
ita

aj
on

.8
%

N
op

eu
sr

aj
oi

tu
s

50
km

/h

KA
VL

20
0

aj
on

./v
rk

Yö
llä

10
%

R
as

ka
ita

aj
on

. 1
%

N
op

eu
sr

aj
oi

tu
s

40
km

/h

KAVL 75908 ajon./vrk

Yöllä 10 %

Raskaita ajon. 6 %

Nopeusrajoitus 80 km/h



Le

KAVL 1000 ajon./vrk
Yöllä 10 %
Raskaita ajon. 3 %
Nopeusrajoitus 40 km/h

K
AV

L
12

09
3

aj
on

./v
rk

Yö
llä

10
%

R
as

ka
ita

aj
on

.8
%

N
op

eu
sr

aj
oi

tu
s

50
km

/h

KA
VL

20
0

aj
on

./v
rk

Yö
llä

10
%

R
as

ka
ita

aj
on

. 1
%

N
op

eu
sr

aj
oi

tu
s

40
km

/h

KAVL 75908 ajon./vrk

Yöllä 10 %

Raskaita ajon. 6 %

Nopeusrajoitus 80 km/h



Le

KAVL 1000 ajon./vrk
Yöllä 10 %
Raskaita ajon. 3 %
Nopeusrajoitus 40 km/h

K
AV

L
12

09
3

aj
on

./v
rk

Yö
llä

10
%

R
as

ka
ita

aj
on

.8
%

N
op

eu
sr

aj
oi

tu
s

50
km

/h

KA
VL

20
0

aj
on

./v
rk

Yö
llä

10
%

R
as

ka
ita

aj
on

. 1
%

N
op

eu
sr

aj
oi

tu
s

40
km

/h

KAVL 75908 ajon./vrk

Yöllä 10 %

Raskaita ajon. 6 %

Nopeusrajoitus 80 km/h



64
66

66

65

65

65

65

65

65

65
6264615458 59

58
55

59
60

61
60

60

60
59

60
60

62
60

60

60
59

60
61

62
61

6464626566

6658

59 59 59
62

62
60

63
65

62

62
60

63
65

63

63
63636361

59
58
56

57
59
59
58
56
58

59
59
59
58
56

58
59
58

6558

Le

KAVL 1000 ajon./vrk
Yöllä 10 %
Raskaita ajon. 3 %
Nopeusrajoitus 40 km/h

KA
VL

20
0

aj
on

./v
rk

Yö
llä

10
%

R
as

ka
ita

aj
on

. 1
%

N
op

eu
sr

aj
o



57
58

58

58

58

58

58

58

58

58
5556544750 52

51
48

52
52

54
52

53

52
51

53
53

54
53

53

53
52

53
53

55
54

5657555758

6658

52 52 52
55

54
52

55
57

55

54
52

56
58

56

56
56565653

52
50
49

50
52
52
51
49
51

52
52
52
51
49

50
52
50

6558

Le

KAVL 1000 ajon./vrk
Yöllä 10 %
Raskaita ajon. 3 %
Nopeusrajoitus 40 km/h

KA
VL

20
0

aj
on

./v
rk

Yö
llä

10
%

R
as

ka
ita

aj
on

. 1
%

N
op

eu
sr

aj
o










































