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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

KAUPPAMYLLYNTIEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Roihupellon teollisuusalue uudistuu. Viilarintien itäpuolelle suunnitellaan
Raide-Jokerin raitiovaunuvarikkoa kulkuyhteyksineen, bussivarikon siir-
toa, liikunta- ja vapaa-ajan hanketta ja muuta toimitilaa. Holkkitien poh-
joispuolelle suunnitellaan toimitilaa. Teollisuustonttien kaavamääräyksiä
ajantasaistetaan.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos Roihupellossa ja Myllypurossa koskee Karhun-
kaatajan asemakaava-alueen 2. osaa Holkkitien pohjoispuolella, tont-
teja 45200/6, 45200/8, 45196/3, 45196/2, 45196/20 ja 45196/12,
45196/11, 45196/6, katualueita Viilarintieltä, Kauppamyllyntieltä, Holkki-
tieltä, Ratasmyllyntieltä ja Metrovarikonkujalta sekä ympäröiviä viheralu-
eita.
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Alueen läpi Viilarintietä pitkin tulee liikennöimään pikaraitiotie Raide-Jo-
keri arviolta vuodesta 2023 lähtien. Tavoitteena on mahdollistaa Viilarin-
tien itäpuolelle Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon rakentaminen nykyisille
bussivarikko- ja teollisuustonteille sekä bussivarikon siirto nykyiselle ra-
kentamattomalle toimitilatontille. Varikkoalueelle on suunnitteilla tontti-
katujen ja ajoyhteyksien uudelleenjärjestelyä. Toimintojen järjestely va-
pauttaa tilaa toimitilatonteille.

Kauppamyllyntien eteläpuolelle suunnitellaan liikunta- ja vapaa-ajan
hanketta. Raide-Jokerin Kauppamyllyntien pysäkin ympäristö suunnitel-
laan ensisijaisesti kävelijät ja pyöräilijät huomioiden.

Holkkitien pohjoispuolelle suunnitellaan toimitilaa. Holkkitien teollisuus-
tonttien kaavamääräyksiä ajantasaistetaan.

Tavoitteena on suunnitella tarvittavat varikko- ja toimitila-alueet niin, että
vaikutukset lähialueelle eivät merkittävästi muutu nykytilanteesta. Ta-
voitteena on selvittää yhdessä metrovarikon toimijan kanssa, voiko
melu- ja valohäiriöitä vähentää.

Kaavan tavoitteet perustuvat Roihupellon suunnitteluperiaatteisiin
(KYLK 29.5.2018), Raide-Jokerin katusuunnitelmiin (luonnokset
14.12.2018), Roihupellon raitiovaunuvarikon hankesuunnitelmaan
(18.1.2019) ja Helsingin yleiskaavaan (2016). Suunnittelussa otetaan
huomioon Helsingin yleiskaavassa (2016) osoitettu viheryhteys Viikki-
Kivikko-vihersormen ja Mustapuronlaakson välillä.

Osallistuminen ja aineistot

Asukastilaisuus pidetään Itäkeskuksen Stoassa (Turunlinnantie 1)
15.3.2019 klo 15-19.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on
esillä 4.3. 22.3.2019 seuraavissa paikoissa:
 Myllypuron asukastalo Myllärissä, osoite Kiviparintie 2 J
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, ala-aula
 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 22.3.2019. Niille, jotka ovat
mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lä-
hetetään tieto lautakunnan päätöksestä.
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Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11 13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15  16)
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.

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

 Myllypuro-seura
 Myllärinlaakson Omakotiyhdistys
 Helsingin Yrittäjät ry
 Helsingin Yrittäjät - Itä-Helsinki ry
 Helsingin seudun kauppakamari

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Gasum Oy
 Suomen Kaasuenergia Oy
 Auris Kaasunjakelu Oy
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan ja liikenteeseen ja laaditaan
tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioi-
miseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistu-
vat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osal-
liset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueet. Kaavoitus on tullut vireille kau-
pungin aloitteesta.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1975-2017) ja
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niissä alue on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien raken-
nusten ja laitosten korttelialueeksi (ET), teollisuus- ja varastorakennus-
ten korttelialueeksi (T), liikerakennusten korttelialueeksi (KL), autopaik-
kojen korttelialueeksi (LPA), suojaviheralueeksi (EV), lähivirkistysalu-
eeksi (VL) ja katualueeksi.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty toi-
mitila-alueeksi ja yhdyskuntateknisen huollon alueeksi sekä pieneltä
osin asuntovaltaiseksi alueeksi A1 ja A3 ja lähikeskusta-alueeksi C3.
Varikkotielle ja Viilarintielle on osoitettu pikaraitiotie. Asemakaava-alu-
een pohjoisosassa on viheryhteysmerkintä Viikki-Kivikko-vihersormen ja
Mustapuronlahden välillä. Kauppamyllyntien kautta kulkee pyöräilyn laa-
tukäytävä baana.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia, päätöksiä ja selvityksiä:
 Raide- Jokeri, alustava yleissuunnitelma, Helsingin kaupunki,

Espoon kaupunki, YTV, Liikenne- ja viestintäministeriö, WSP
2009

 Raide- Jokeri, Hankearviointi, KSV, HSL, Strafica, Espoon kau-
punki 2011

 Pyöräliikenteen laatukäytävien verkkosuunnitelma, KSV 2013
 Esikaupunkien pääpyörätieverkkosuunnitelmaa, Kslk 2016
 Raide-Jokerin hankesuunnitelma, Helsingin kaupunki, Espoon

kaupunki, HKL, HSL, Uudenmaan ELY-keskus, Ramboll, WSP,
2015

 Raide-Jokerin liikennesuunnitelma, Kslk 29.11.2016 ja
11.4.2017

 Roihupellon suunnitteluperiaatteet, KYLK 29.5.2018
 Raide-Jokerin katusuunnitelmat, luonnos 14.12.2018
 Roihupellon raitiovaunuvarikko, hankesuunnitelma 18.1.2019
 Raitiovaunuvarikon meluselvitys 2019
 Raitiovaunuvarikon hulevesiselvitys 2019
 Bussivarikon hulevesiselvitys 2019

Alueella sijaitsee nykyisin Roihupellon teollisuusalueen teollisuus-, va-
rasto- ja varikkotontteja sekä jonkin verran rakentamatonta metsäalu-
etta. Viilarintien itäpuolella on laaja varikkoalue, jolla sijaitsevat nykyään
bussi- ja metrovarikot rakennuksineen. Kauppamyllyntien eteläpuolella
on yhdyskuntateknisen huollon tontti, joka on vuokrattu betoniasemalle
ja varastotoiminnalle. Sen eteläpuolella on teollisuustontti, jolla on maa-
kaasun tankkausasema, mutta joka on muuten rakentamaton ja metsäi-
nen. Varikkoalueen eteläpuolella suunnittelualueeseen sisältyy kauppa-
keskus Lanternan pysäköintitontti ja katualuetta, joka on varattu huleve-
sien viivytykselle.

Viilarintien länsipuolella, suunnittelualueen pohjoisosassa on lähivirkis-
tys- ja suojaviheralueeksi kaavoitettua metsäistä aluetta. Suunnittelualu-
een pohjoisosa on osa niin sanottua Karhumetsää. Niiden eteläpuolella
Holkkitien varrella on tällä hetkellä rakentamattomia teollisuustontteja.
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Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Laura Hietakorpi, arkkitehti, p. (09) 310 37047, laura.hietakorpi@hel.fi

Liikenne
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37129, jussi.jaaska@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Tuula Pipinen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37269, tuula.pipinen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Mari Soini, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37579, mari.soini@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.
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Kaavoituksen eteneminen















Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.





Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
itäinen alueyksikkö / täydennysrakentamistiimi

Ote maakuntakaavasta
Kauppamyllyntien ympäristö
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Metrovarikon yhteydessä syntyvä melu- ja valosaaste
















































































































































































































































































