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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tontteja 32043/7 ja
8, Vihdintien katualueen ja tontin 32043/8 väliin jäävää viher-
vyöhykettä sekä Malminkartanontien katualuetta.

Tavoitteena on mahdollistaa kaupallisten palveluiden ja toimitilo-
jen sijoittuminen alueelle.

Kaavaratkaisussa tontin 32043/8 koko muuttuu ja täten muuttuu
tonttinumeroksi 32043/10. Rakennusoikeus pidetään lähes sa-
mana eli 9 200 k-m2. Kyseisen tontin käyttötarkoitus muutetaan.
Tontin 32043/7 rakennusoikeus, käyttötarkoitus ja koko pysyvät
ennallaan, mutta kaavaan lisätään ajoyhteys-merkintä Malminkar-
tanontieltä tontille 32043/10.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että ny-
kyisen teollisuus- ja varastorakennusten tontille voi tulevan käyttö-
tarkoituksen mukaisesti sijoittaa kaupallisia palveluita tai toimiti-
laa. Tontti sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien ääressä ja porttina
Malminkartanoon Vihdintieltä saavuttaessa, mikä puoltaa käyttö-
tarkoituksen muutosta.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
tontin 32043/8 omistajan hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun
sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa kaupallisten palvelui-
den ja toimitilojen sijoittuminen alueelle.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että se mahdollistaa kaupallisten palveluiden ja
toimitilan sijoittamisen hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 24 205 m2.

Kaavaratkaisun myötä tontin 10 kerrosala kasvaa 9 190 k-m2:stä
9 200 k-m2:iin. Tonttia laajennetaan Vihdintien suuntaan ja pinta-
ala kasvaa 483 m2. Tontin 7 rakennusoikeus ja pinta-ala pysyvät
samana.
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee Konalan yritysalueella, Malminkartanon
vieressä. Konalan yritysalue on profiloitunut tilaa vievän kaupan
alueeksi, josta löytyy paljon palveluja, kuten automyyntiä, auto-
huoltoa, renkaiden myyntiä, varastointia, mutta myös päivittäista-
varakauppaa ja tilaa vievää erityiskauppaa kuten ulkoilutarvikeliik-
keitä.

Suunnittelualueella on kaksi rakennusta, joissa toisessa on auto-
huoltoon ja -korjaukseen liittyviä yrityksiä ja niiden varastotiloja.
Toinen rakennus on varastokäytössä, mutta rakennuksessa toimii
muusikoiden harjoitustiloja. Rakennukset ovat kaksi- ja kolmiker-
roksisia.

Huoltoasema on ns. kylmäasema ja tontilla ei ole bensiinin jakelu-
pumppujen lisäksi muita toimintoja.

Aluetta vastapäätä Malminkartanontien toisella puolella on S-mar-
ket, huoltoasema ja varaus tilaa vievälle erikoistavaran kaupalle.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K)

Tontille saa sijoittaa liike- ja toimistorakennuksia. Päivittäistavara-
kauppaa tontille ei saa sijoittaa. Rakennusoikeus tontilla on
9 200 k-m2, jonka lisäksi saa sijoittaa teknisiä tiloja rakennuksen
kaikkiin kerroksiin, rakentaa väestösuoja- ja varastotiloja kellari-
kerrokseen sekä rakentaa lastaus- ja huoltotiloja. Ullakolle saa si-
joittaa kerrosalaan laskettavia tiloja. Tonttia ei saa käyttää ympä-
ristöä rumentavaan ja häiritsevään varastointiin.

Rakennuksen lähestymissuuntien julkisivut tulee tehdä korkeata-
soisista ja kestävistä materiaaleista. Yhtäjaksoinen julkisivupinta
tulee jäsentää ja jakaa selkeisiin osiin. Katolle saa rakentaa ker-
rosluvun ja rakennusoikeuden lisäksi teknisiä tiloja, jotka tulee nii-
hin liittyvine laitteineen suunnitella rakennuksen arkkitehtuuriin so-
pivaksi. Rakennuksen sisäänkäyntejä tulee korostaa arkkitehtuu-
rin keinoin ja niiden tulee olla selkeästi hahmottuvia. Mainoslaittei-
den sijoittelussa, valaistuksessa ja rakenteissa tulee erityisesti ot-
taa huomioon kaupunkikuvalliset näkökohdat. Mainoslaitteiden
valaistus tulee suunnitella sellaiseksi, ettei se aiheuta häiriötä lii-
kenteelle. Lisäksi talousrakennuksissa, katoksissa ja pysäköinti-
laitoksessa tulee olla viherkatto.
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Piha-alueilla jalankulkualueet tulee rakentaa korkeatasoisesti. Py-
säköintialueiden autopaikat on jaettava puu- ja/tai pensasistutuk-
sin enintään 10 pysäköintipaikan yksiköiksi. Rakennuksen ulko-
puolelle tulevat jätehuollon tilat tulee sijoittaa katoksiin. Tämän li-
säksi pysäköintialue tulee aidata Malminkartanontien suuntaan
matalalla aidalla.

Huoltoaseman korttelialue (LH)

Tontille saa sijoittaa huoltoaseman. Kerrosala määräytyy tehok-
kuusluvun e=0,25 mukaan. Tontin 32043/7 kautta merkitään ajo-
yhteys Malminkartanontieltä tontille 32043/10.

Suojaviheralue (EV)

Nykyisen asemakaavan puistoaluemerkintä (P) päivitetään vas-
taamaan Vihdintien ympäristön muita suojaviheralueita.

Liikenne

Lähtökohdat

Kaavamuutosalue sijoittuu Malminkartanontien ja Vihdintien ris-
teyksen kaakkoispuolelle. Pyöräliikenteen tavoiteverkossa esikau-
punkialueille on osoitettu Malminkartanontien ja Vihdintien var-
teen pyöräilyn pääreitit. Malminkartanontien bussipysäkit sijaitse-
vat aivan tontin edustalla ja niitä käyttää tällä hetkellä 3 eri bussi-
linjaa. Vihdintien bussipysäkit ovat puolestaan alle 300 metrin kä-
velymatkan päässä ja niitä käyttää 4 eri bussilinjaa.

Malminkartanontien liikennemäärä kaava-alueen kohdalla on ny-
kyisin noin 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vihdintiellä liiken-
nemäärä on noin 39 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kaavaratkaisu

Autoliikenne tontille 32043/10 ohjataan Hankasuontien valo-ohja-
tun risteyksen ja tontin 32043/7 kautta. Malminkartanontiellä ollut
valo-ohjaamaton tonttiliittymä tontilla 32043/8 poistuu.

Asemakaavassa edellytetyt autopaikkamäärät ovat:
myymälä- ja liiketiloille vähintään 1 ap / 75 k-m2 ja enintään 1 ap /
50 k-m2; toimistotiloille vähintään 1 ap / 100 k-m2 ja enintään 1 ap
/ 60 k-m2 ja varastotiloille vähintään 1 ap / 250 k-m2. Polkupyörä-
paikkoja tulee toteuttaa vähintään 1pp / 90 k-m2.
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Palvelut

Lähtökohdat

Kaavamuutosalue sijaitseen Konalan yritysalueella, joka on yksi
merkittäviä autokaupan keskittymiä pääkaupunkiseudulla ja on
viime vuosina monipuolistunut tarjonnaltaan. Tilaa vaativan eri-
koiskaupan lisäksi alueelle on sijoittunut erilaisia urheilupalveluja
tarjoavia yrityksiä ja yhdistyksiä. Lähinnä paikallisesti palveleva
päivittäistavarakauppa keskittyy Konalan lähikeskustan alueelle
Ristikkoon (K-Supermarket) sekä sen lähellä sijaitsevaan Lidl:iin.
Tämän lisäksi alueella on S-Market Malminkartanontien ja Vihdin-
tien risteyksessä.

-alueeseen.
Niitä kehitetään sellaista kauppaa varten, joka vaatii paljon tilaa,
ei kilpaile keskustaan sijoittuvan kaupan kanssa ja jonka tyypilli-
nen asiointitiheys on pieni. Voimassa olevan yleiskaavan mukaan
kaavamuutosalueelle voidaan osoittaa asemakaavassa sellaisia
merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka
kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustellusta syystä sijoittua
myös keskusta-alueen ulkopuolelle.

Kaavan toteuttamisella ei ole vaikutuksia julkisiin palveluihin.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu on maakunta- ja yleiskaavan mukainen ja mahdol-
listaa uuden tilaa vievän erikoiskaupan rakentamisen saavutetta-
vuudeltaan hyvään sijaintiin. Uudisrakennus mahdollistaa joko yh-
den tai useamman liikkeen sijoittumisen tontille, mutta ei päivit-
täistavarakauppaa. Konalan erikoiskaupan tarjonta on nykyisel-
lään painottunut autokauppaan, mutta alueelle on alkanut keskit-
tyä myös muita erikoiskaupan aloja, kuten esim. urheilu- ja ulkoi-
lutarvikkeiden liikkeitä, joten kaavaratkaisu täydentää tarjontaa
luontevasti.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Kaava-alue on rakennettua kaupunkiympäristöä, jonka lounais-
puolelle sijoittuu kapea, puustoinen puistoalue. Puistoalue toimii
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Vihdintien suojaviheralueena. Kaava-alue rajautuu koillisessa lä-
hivirkistysalueeseen, jonka kautta kulkee Helsingin viher- ja virkis-
tysverkoston kehittämissuunnitelmassa (VISTRA II) osoitettu vi-
herlinjayhteys.

Kaava-alueen tonttien piha-alueet ovat LH-tontin kaakkoiskulmaa
lukuun ottamatta pääosin päällystettyjä vettä läpäisemättömällä
asfaltilla. Alue kuuluu Mätäjoen valuma-alueeseen ja on topogra-
fialtaan melko tasaista.

Alueella ei ole erityisiä luonto- tai virkistysarvoja.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisussa on huomioitu alueen koillispuolelta kulkeva vir-
kistysyhteys ja osoitettu puilla- ja pensailla istutettavia alueen osia
tonttien reuna-alueille. Sen lisäksi on annettu määräys jäsentää
Malminkartanontielle avautuvaa pysäköintialuetta puu- ja/tai pen-
sasistutuksilla. Kaava-alueen lounaisosassa sijaitsevan kapean
puistoalueen osa liitetään tonttiin 32043/10 ja osa muutetaan suo-
javiheralueeksi (EV), jonka läpi kulkee maanalaista johtoa varten
varattu alueen osa.

Kaavaratkaisussa on kiinnitetty huomiota lisääntyvien hulevesien
määrään antamalla määräys hulevesien hallinnasta ja edellytetty
alueen vihertehokkuuden täyttävän Helsingin viherkertoimen ta-
voiteluku.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kaava-alue on nykytilassaan lähes kokonaan vettä läpäisemä-
töntä pintaa LH-tontin kaakkoiskulmaa lukuun ottamatta.

Kaavaratkaisu

Kaavamuutoksessa on annettu määräyksiä, jotka vahvistavat
tonttien ekologista kestävyyttä.

Kaavaratkaisu edellyttää hulevesien käsittelyä tonteilla. Hulevesiä
tulee ensisijaisesti viivyttää tontilla tai johtaa maanvaraiselle piha-
alueelle. Hulevesien määrää vähennetään minimoimalla läpäise-
mättömien pintojen määrää. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tu-
levia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainantei-
den, -altaiden tai säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m3 jo-
kaista sataa vetää läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Ton-
tille 32043/10 on lisäksi osoitettu tulvareitti.
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K-korttelialueella tonttien vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin
viherkertoimen tavoiteluku.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Verkostot sijaitsevat pääosin Malminkartanontiellä. Kadun ajora-
dan eteläpuolella on HSY:n 800 mm päävesijohto. Alueen länsi-
reunassa puistoalueella sijaitsee jätevesiviemäri, vesijohto sekä
sähkö- ja tietoliikennekaapeleita. Nykyisellä tontilla 32043/8 sijait-
see rakennukseen sijoitettu Helen Sähköverkon jakelumuuntamo.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu edellyttää johtosiirtoja tontin 32043/10 osalla, joka
muuttuu puistoalueesta tontiksi. Entisellä puistoalueella Vihdintien
reunassa on siirrettävä tietoliikenne- ja sähkökaapeleita.

Nykyinen sähkönjakelumuuntamo korvataan uudella muunta-
molla. Muuntamotilasta on annettu kaavaratkaisun tonttia
32043/10 koskeva kaavamääräys.

Kaava-alueen länsiosan EV-alueelle on merkitty 6 m leveä johto-
kuja säilyvien jätevesiviemärin ja vesijohdon kohdalle.

LH-korttelin pohjoisreunaan on merkitty osittain korttelialueelle
ulottuva 6 m leveä johtokuja säilyvän vesijohdon kohdalle. Raken-
taminen ei saa haitata tai aiheuttaa vahinkoa johtokuja-alueella
sijaitseville yleisille vesihuoltolinjoille.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Kaava-alueella maanpinnan korkotaso vaihtelee välillä
 maanpinnan viettäessä loivasti lounaaseen. Ole-

massa olevien tietojen perusteella kaava-alueen lounaisosa koos-
tuu savialueesta, jossa savikerroksen arvioitu paksuus on yli 5
metriä. Kaava-alueen koillisosan maaperä koostuu siltti- ja hiek-
kakerroksista. Pintamaa kaava-alueella on täyttömaata. Täyttö-
kerroksen paksuus vaihtelee noin 0,5 metristä 2,5 metriin.

Tontilla 32043/8 on nykyisin autohuoltoon ja -korjaukseen liittyviä
yrityksiä ja niiden varastotiloja. Tontilla 32043/7 sijaitsee poltto-
nesteiden jakeluasema, jonka säiliöt on sijoitettu maan alle.
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Kaavaratkaisu

Rakennukset tulee perustaa tukipaalujen varaan. Maanalaisia ti-
loja suunniteltaessa tulee huomioida pohjaveden asettamat eri-
tyistoimenpiteet.

Tontin 32043/10 osalta on sen käyttöhistoriaan perustuen annettu

selvitettävä ennen rakentamiseen ryhtymistä ja tarvittaessa maa-
perä on puhdistettava ennen alueen ottamista kaavan mukaiseen

 Tontille 32043/7 ei ole suunniteltu maaperän
rakennettavuuteen liittyviä muutoksia.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Vihdintien ja Malminkartanontien liikenne aiheuttaa liikennemelua
kaava-alueella.

Kaavaratkaisu

Melusta ei ole annettu kaavamääräyksiä korttelialueiden käyttö-
tarkoitusten vuoksi.

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttaminen edellyttää johtosiirtoja nykyisin yk-
sityisessä omistuksessa oleville johdoille. Johtosiirtojen kustan-
nukset arvioidaan jatkosuunnittelun yhteydessä ja kustannusten
mahdollisesta jakautumisesta kaupungin ja tontin omistajan kes-
ken sovitaan erillisissä neuvotteluissa.

Asemakaavamuutos ei nosta merkittävästi alueen arvoa, joten
maankäyttökorvauksia ei peritä.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön sekä kaupunkikuvaan

Työpaikka-alueella keskeisesti sijaitsevien tonttien rakentaminen
uudistaa ja parantaa kaupunkikuvaa. Kaupallisten tilojen rakenta-
minen lisää paitsi Konalan kaupunginosan myös koko luoteisen
Helsingin palvelutasoa.
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Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kaavaratkaisussa osa puistoalueesta muuttuu rakennetuksi. Tont-
tialueen ja johtokujan rakentamisella on vähäisiä vaikutuksia Vih-
dintien ja Malminkartanontien katukuvaan, kun puistoalueen
puusto harvenee alueen rakentumisen myötä ja katukuva muuttuu
kaupunkimaisemmaksi.

Malminkartanontielle avautuva pysäköintialue tulee jäsentää puu-
ja/tai pensasistutuksin ja rakennuksiin tulee osittain viherkattoja.
LH-tontin pohjois-, itä-, ja etelälaidalle on osoitettu puilla ja pen-
sailla istutettava alueen osa.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Tontin 32043/10 liikenteen ohjaaminen suunnitellusti Hankasuon-
tien valo-ohjatun liittymän ja tontin 32043/7 kautta on liikennejär-
jestelyiden selkeyden ja liikenneturvallisuuden kannalta nykyistä
järjestelyä parempi ratkaisu.

Kaavamuutoksen yhteydessä on tehty liikenteen toimivuustarkas-
telu, jossa on tarkasteltu kaavan vaikutuksia liikenneverkon toimi-
vuuteen. Tarkastelussa uuden maankäytön liikennetuotos määri-
tettiin saman toimijan nykyisessä toimipisteessä toteutuneiden
asiakasmäärien mukaan. Asiakasliikenteen on arvioitu tuottavan
huipputunnissa noin 70 ajoneuvomatkaa. Selvityksen mukaan
kaavamuutoksen kohteena olevalle tontille 32043/8 suunnitellun
maankäytön oletettava liikennetuotos on kohtuullisen pieni, eikä
sillä ole merkittävää vaikutusta lähialueen liikenneverkon toimi-
vuuteen.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaavaratkaisu edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista edellyt-
tämällä hulevesien viivytystä ennen niiden poisjohtamista tontilta.
Kaava-alue sijoittuu Mätäjoen valuma-alueelle ja hulevedet ohja-
taan kaava-alueen vieressä sijaitsevaan Mätäjoen sivuhaaraan,
joten hulevesien viivyttäminen vähentää tulvariskiä Mätäjoessa.

Yritysvaikutukset

Kaavaratkaisu mahdollistaa tilaa vaativan erikoiskaupan kehittä-
misen alueella. Tämä monipuolistaa edelleen Konalan yritysalu-
een palvelutarjontaa ja luo edellytyksiä kaupan kilpailulle. Valmis-
teilla olevan Uusimaa-kaava 2050 palveluverkon vaikutusten arvi-
oinnin mukaan hallityyppisen, tilaa vaativan erikoiskaupan kehittä-
misellä ei myöskään ole vaikutuksia läheisten keskusten kehittä-
miseen.
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Kaavamuutosalue sijoittuu näkyvälle paikalle Vihdintien ja Mal-
minkartanontien risteykseen. Uudisrakentaminen ja sen myötä
syntyvät palvelut nostavat koko kaupunginosan imagoa. Työpaik-
kojen toimiala ja luonne muuttuvat. Valmistuttuaan myymälät työl-
listävät noin 100 henkilöä.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin

yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä

- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-
selle

- varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutok-
sen vaikutuksiin

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää taajamatoiminto-
jen aluetta, jonne voi sijoittaa merkitykseltään seudullisen vähit-
täiskaupan suuryksikön.
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Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan
2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää alu-
etta, jonne voi sijoittaa merkitykseltään seudullisen vähittäiskau-
pan suuryksikön.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on toimitila-aluetta. Nyt
laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleis-
kaavan mukainen.
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Asemakaavat

Alueella on voimassa kuusi asemakaavaa. Kaavan nro 9178
(vahvistettu 4.6.1986) mukaan tontti 32043/8 on teollisuus- ja va-
rastointirakennusten korttelialuetta. Rakennusten enimmäiskor-
keus on 11 m ja toimistotilaa tontille saa sijoittaa enintään 25 %
sallitusta kerrosalasta. Kaavan nro 8366 (vahvistettu 7.1.1982)
mukaan tontti 32043/7 on huoltoasemarakennusten korttelialu-
etta. Malminkartanontiealuetta ja osaa katualueesta koskevat
kaava nro 7963 (vahvistettu 29.1.1979), kaava nro 5153 (vahvis-
tettu 20.9.1962) ja kaava nro 11915 (tullut voimaan 15.4.2011).
Puisto- ja katualuetta koskee kaava nro 5151 (vahvistettu 1962).
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Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa katu-
ja puistoalueen.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
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SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 tontin 32043/8 omistajan
hakemuksesta.

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
 Uudenmaan ELY-keskus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 27.5. 17.6.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Malminkartanon kirjastossa, Puustellintie 3
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisen kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistui hulevesien riittävään viivyttä-
miseen. Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä hakija on toimit-
tanut hulevesisuunnitelman, jota tarkennetaan jatkosuunnittelun
yhteydessä. Muilla viranomaisilla ei ollut lausuttavaa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat alueelta poistuviin bänditoiminnan harjoi-
tustiloihin. Yksi mielipide kohdistui naapuritontille ajoon tontin
32043/8 kautta.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaa-
vaan on merkitty ajoyhteys Malminkartanonkujalta tontin
32043/10 kautta tontille 32043/9.

Voimassaolevan asemakaavan käyttötarkoitusta määrittävä mer-
kintä teollisuus- ja varastorakennuksen korttelialueesta ei sinänsä
osoita tiloja bänditoimintaan. Tontti on yksityisessä omistuksessa
ja maanomistaja haluaa kehittää omistamaansa aluetta toiseen
tarkoitukseen. Muutos on linjassa maakuntakaavan kanssa, jossa
alue on määritelty alueena, joka on tarkoitettu seudullisesti merkit-
täville vähittäiskaupan suuryksiköille. Tontin asemakaavaa on tar-
koituksenmukaista muuttaa vastaamaan tavoitteen mukaista käyt-
tötarkoitusta. Kaupungin strategian mukaan palveluja kehitetään
hyvien liikenneyhteyksien varrelle ja kaava-alue sijaitsee hyvien
joukkoliikenneyhteyksien ääressä Konalan yritysalueella.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 14 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 9.3. 7.4.2020

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat hulevesien hallintaan, istutettavaan alueen osaan ja muun-
tamon sijoittamiseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Sähköverkko Oy

Muilla viranomaisilla ei ollut lausuttavaa.
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä
esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

HSY:n ja Helen Sähköverkko Oy:n lausuntojen johdosta:
 asemakaavaan on lisätty määräys muuntamon sijoittami-

sesta rakennukseen ja selostusta on täydennetty vastaa-
vilta osin

 kaavakarttaan on tontin 32043/7 Malminkartanontien puo-
lella oleva puilla ja pensailla istutettava alueen osa vaih-
dettu istutettavaksi alueen osaksi.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

 kaavaselostukseen on lisätty kohta, jossa todetaan, että ra-
kentaminen ei saa haitata tai aiheuttaa vahinkoa johtokuja-alu-
eella sijaitseville yleisille vesihuoltolinjoille

 kaavaselostukseen on korjattu kohtia yhdyskuntateknisten ku-
vauksien, yhdyskuntataloudellisten vaikutusten ja maankäyttö-
korvauksen osalta

 tarkistettu kirjoitusasua.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-
teltu asianomaisten tahojen kanssa.

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 26.5.2020 hyväksyä Malmin-
kartanontie 1:n asemakaavan muutoksen 26.5.2020 päivätyn pii-
rustuksen numero 12636 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta
ilmenevin perustein.

Helsingissä 26.5.2020

Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja
missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin
edetessä, jolloin OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat.

MALMINKARTANONTIE 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Malminkartanontien ja Vihdintien risteyksen kaakkoispuoli muute-
taan teollisuuskäytöstä liike- ja myymälätoimintaan. Tontilla
32043/8 olemassa olevia rakennuksia suunnitellaan purettavaksi.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee tontteja 32043/8 ja 7, Vihdintien katualu-
een ja tontin 32043/8 väliin jäävää vihervyöhykettä sekä Malminkarta-
nontien katualuetta. Tavoitteena on mahdollistaa kaupallisten palvelui-
den ja toimitilojen sijoittuminen alueelle.

Tontin 32043/8 uuden pääkäyttötarkoituksen on suunniteltu olevan liike-
rakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.
Alueen kokonaisrakennusoikeus säilynee nykyisellään n. 9200 k-m².
Tontin 32043/8 nykyiset rakennukset puretaan. Uudisrakentamisen on

Miehittämätön
polttoaineiden ja-
kelupiste säilyy
tontilla 32043/7.

Tontin 32043/7
käyttötarkoitus ja
rakennusoikeus
säilyvät nykyisel-
lään.

Aluetta suunnitellaan
muutettavaksi teolli-
suuskäytöstä liike- ja
myymälätoimintaan.

Malminkartanontien
katualueen tilatarve
tarkistetaan.

Osaa Vihdintien ja
tontin 32043/8 väliin
jäävästä viheralu-
eesta suunnitellaan
liitettävän osaksi
korttelialuetta.
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suunniteltu vastaavan korkeudeltaan kolmikerroksista rakentamista.
Suunnitelmassa tontille 32043/8 ajetaan tontin 32043/7 kautta. Malmin-
kartanontien tilatarve tarkistetaan kaavamuutoksen yhteydessä. Osaa
Vihdintien katualueen ja tontin 32043/8 väliin jäävästä vihervyöhyk-
keestä suunnitellaan liitettäväksi korttelialueeseen.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (viite-
suunnitelma) on esillä 27.5.–17.6.2019 seuraavissa paikoissa:
 Malminkartanon kirjastossa, Puustellintie 3
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 9-16,
pe 10-15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää
aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitel-
mat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 17.6.2019. Kirjalliset mielipi-
teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 – 16) tai sähköpos-
tilla 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.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
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
 Malminkartanon asukasyhdistys ry,
 Kårlböle Gille
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
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 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-
keskus).

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun
merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat
kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvitta-
essa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille ton-
tin omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muu-
toksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopi-
muksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1962-1986) ja
niissä alue on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialu-
eeksi, huoltoasemarakennusten korttelialueeksi ja puistoalueeksi.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty toi-
mitila-alueeksi. Alueelle saa osoittaa asemakaavassa sellaisia merkityk-
seltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksikköjä, jotka kaupan laatu
huomioon ottaen voivat perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-
alueen ulkopuolelle. Päivittäistavarakaupan suuryksiköitä ei sallita.

Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavassa Konalan yritysalueelle on osoi-
tettu merkitykseltään seudullinen, keskustatoimintojen alueiden ulko-
puolelle sijoittuva vähittäiskaupan suuryksikkö. Näitä yksikköjä kehite-
tään sellaista kauppaa varten, joka vaatii paljon tilaa, ei kilpaile keskus-
taan sijoittuvan kaupan kanssa ja jonka tyypillinen asiointitiheys on
pieni.

Suunnittelualuetta koskevia päätöksiä ja selvityksiä:
Malminkartanon kokonaistarkastelu: Malminkartanossa on käyn-
nissä useamman vuoden kestävä hanke, jossa on tarkoitus saada
alueelle viihtyisiä julkisia kaupunkitiloja ja uusia asuntoja. Samalla
selvitetään, mitä palveluita alueella tulevaisuudessa tarvitaan.
Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet (Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston, yleissuunnitteluosaston selvityksiä
2015:8)
Kaupallisten vaikutusten arviointi (Helsingin kaupunkisuunnittelu-
viraston, yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:23)
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Tontilla 32043/8 sijaitsee nykyisin kaksikerroksisia teollisuus- ja varasto-
rakennuksia. Tontilla 32043/7 sijaitsee miehittämätön polttoaineiden ja-
kelupiste.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Tytti Wiinikka, arkkitehti, p. (09) 310 37300, tytti.wiinikka@hel.fi

Liikenne
Taneli Nissinen, tiimipäällikkö, p. (09) 310 37447, taneli.nissinen@hel.fi

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

Julkiset ulkotilat, maisema
Tiina Uusitalo, maisema-arkkitehti p. (09) 310 20764,
tiina.uusitalo@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.

Helsingissä 10.5.2019

Suvi Tyynilä

tiimipäällikkö
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 tontin omistajan hakemuksesta

OAS

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 27.5.–17.6.2019
• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin Uu-

tiset -lehdessä
• mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus
• kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville
• julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot

Hyväksyminen
• mielipiteisiin, lausuntoihin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy

karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat
• kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavan arviolta keväällä vuonna 2020
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana sekä niille, jotka ovat mieli-
piteen tai muistutuksen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

• hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen

• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.




















