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§ 590
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kar-
hunkaatajan alueen tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muu-
tosehdotus (nro 12550) (sisältää liikennesuunnitelman)

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Hankenumero 3362_1, 3362_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Laura Hietakorpi, yksikön pääl-
likkö Pekka Leivo ja yksikön päällikkö Kaisa-Reetta Koskinen. Asian-
tuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Amanda Pasanen: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 28753

laura.hietakorpi(a)hel.fi
Anri Linden, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Pekka Leivo, yksikön päällikkö, teknistaloudellinen suunnittelu ja maaperä, puhelin: 
310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, melu ja tärinä, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12550 kartta, 

päivätty 9.10.2018, muutettu 2.11.2021
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12550 selostus, 

päivätty 9.10.2018, muutettu 2.11.2021
5 Korttelikortit



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2021 2 (9)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/8
02.11.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

6 Havainnekuva 2.11.2021
7 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6880), 2.11.2021
8 Tehdyt muutokset
9 Tilastotiedot
10 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017, asukastilaisuuksien muistiot (8.5.2013, 

12.6.2013, 19.5.2015 ja 22.11.2016) ja yhteenveto verkkokeskustelusta 
11.11.–12.12.2016

11 Vuorovaikutusraportti (osa 2) 9.10.2018, täydennetty 2.11.2021
12 Alueellisen maalämpöjärjestelmän huomioonottaminen asemakaavas-

sa. Tarkastelualueena Karhunkaataja, 9/2021
13 Viikki-Kivikko-Mustapuronlaakso, metsä- ja puustoisen verkoston suun-

nitelma, 9.12.2019
14 Herttoniemen, Myllypuron ja Vartiokylän Kaskon ja Kuvan palveluverk-

ko, skenaariotarkastelu vuosille 2020-2040, 26.6.2019
15 Karhunkaatajan ja Roihupellon kaupallinen selvitys, 8.11.2017
16 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 9.10.2018 päivätyn ja 2.11.2021 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12550 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 45. kaupunginosaa (Vartiokylä, Myllypuro) (muodostuvat 
uudet korttelit 45351–45358 ja 45361–45365) ja asemakaavan 
muutos koskee 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi) 
suojaviher- ja katualueita, 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypu-
ro) korttelia 45238 sekä puisto-, lähivirkistys-, rautatie-, liikenne-, 
suojaviher- ja katualueita sekä kaupunginosan rajaa (muodostuvat 
uudet korttelit 45366–45368). 

Lisäksi lautakunta päättää

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

 merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen 
liitteenä.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Myllypu-
ron lounaisosan ja Herttoniemen pohjoisosan aluetta. Tavoitteena on 
mahdollistaa uusi Raide-Jokeriin tukeutuva asuinalue, joka yhdistyy 
saumattomasti olemassa olevaan ympäristöön sekä Herttoniemen että 
Myllypuron puolelta. Samalla suunnitellaan täydennysrakentamista 
myös Viilarintien pohjoispuolelle. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 
2 700 uudelle asukkaalle sekä asumiseen liittyviä kaupallisia ja julkisia 
palveluita. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan tehok-
kaan, mutta miellyttävän mittakaavaisen asuinalueen, säilyvän metsä-
alueen ja monitahoisen liikenneratkaisun kokonaisuus. Kaavaratkaisun 
yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6880), jonka mu-
kaan liikenteen pääväylät ovat Karhukalliontie (entinen Viikintie) ja Vii-
larintie, jota pitkin kulkee Raide-Jokeri. Viilarintien ja Karhukalliontien 
risteys siirretään Raide-Jokerin Myllärintien pysäkin kohdalle. Kävelijöi-
den ja pyöräilijöiden liikkumisverkosto on kattava ja yhteydet Raide-
Jokerin pysäkille ovat hyvät. Kaavaehdotuksessa on kerrosalaa yh-
teensä noin 129 500 k-m². Asuinkerrostalokortteleiden keskimääräinen 
tehokkuus kerrosalan perusteella on noin 1,7 ja kaikkien asuntokortte-
leiden 1,55. Uutta asuntokerrosalaa on 120 400 k-m², liike-, toimisto-, 
työ- ja palvelutilaa 4 500 k-m² ja mm. päiväkodeille tai alakoulun alim-
mille luokille lähipalvelutilaa 4 600 k-m². 

Suunnitelma jakautuu puukerrostalosydämeen Karhukalliontien länsi-
puolen alavalla alueella ja niitä ympäröiviin Karhukalliontien länsipuolen 
ja Viilarintien pohjoispuolen rinnekortteleihin. Puukorttelit ovat jatkumo 
Puu-Myllypurosta, pienentävät rakentamisen hiilijalanjälkeä ja toteutta-
vat siten Helsingin kaupungin strategiaa. Rakennusten kerrosluku vaih-
telee enimmäkseen 4 - 8 välillä niin, että Viilarin- ja Karhukalliontien 
varrella on korkeampia ja sisäpihojen puolella matalampia rakennuksia. 
Pihat ovat valtaosin maanvaraisia. Autopaikat on sijoitettu Viilarintien 
eteläpuolisella alueella pääosin kolmeen pysäköintilaitokseen, muualla 
kansipihojen alle ja vähäisesti maantasoon. 
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Karhunkaatajan uuden asuinalueen identiteettitekijä on säilyvä osa 
Karhumetsää. Asuinaluetta halkoo itä-länsisuuntainen puistokatu Kar-
hunlanka, jonka varrella ovat tärkeimmät palvelut ja julkiset ulkotilat.

Kaavaratkaisu vastaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman 
tavoitteisiin mm. lähes 50 000 k-m² puurakentamisen määrällä, edellyt-
tämällä uusiutuvan energian tuottamista, mahdollistamalla alueellisen 
maalämpöjärjestelmän ja parantamalla kävelyn, pyöräilyn ja joukkolii-
kenteen olosuhteita. Asemakaavaratkaisun hiilijalanjälkeä ja -
kädenjälkeä on arvioitu alustavasti koekäytössä olevalla HAVA-
työkalulla (Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetel-
mä, 2021). HAVAlla alustavasti arvioitu asemakaavan mukaisen raken-
tamisen hiilijalanjälki on yhteensä noin 2 015 000 kg CO2 e vuodessa 
50 vuoden tarkasteluajanjaksolla, eli noin 698 kg CO2 e/a asukasta 
kohden. Hyötyjä mittaava hankkeen arvioitu hiilikädenjälki on puura-
kennusten ansiosta yhteensä noin 1 116 000 CO2 e/a, joka on enem-
män kuin rakennusten yhteenlaskettu hiilijalanjälki. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nykyään 
lähes kokonaan rakentamaton alue muuttuu varsinkin alavalta alueelta 
tiiviisti rakennetuksi asuinalueeksi ja entisen Viikintien, uudelta nimel-
tään Karhukalliontien, linjaus muuttuu. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu edistää Helsingin kaupunkistrategian 2021 - 25 
painopisteitä ”Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua” 
mm. edistämällä hiilineutraaliustavoitetta ja varautumalla sään ääri-
ilmiöihin; ”Toimiva ja kaunis kaupunki” mm. mahdollistamalla asunnot 
Raide-Jokerin läheisyyteen ja tiivistämällä kaupunkirakennetta; sekä 
”Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta” mm. paranta-
malla kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita.

Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Viilarintien ja Viikintien rajaaman alueen eteläosat ovat kallioista met-
sää ja pohjoisosat alavaa suo- ja lehtomaastoa. Pohjoisosissa sijaitsee 
koirien koulutuskenttä sekä viljelypalsta-alue. Viilarintien pohjoispuoli 
on kalliosta metsää ja Myllärintien varressa sijaitsee päiväkoti Myllytu-
pa. Alue rajautuu lännessä Siilitien kerrostaloalueeseen, pohjoisessa 
Myllypuron pientaloalueeseen sekä etelässä Karhunkaatajantien poh-
joispuoliseen pientaloalueeseen ja Roihupellon teollisuusalueeseen. 
Viilarintielle on rakenteilla Raide-Jokerin pikaraitiotielinja. Viljelypalstoil-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2021 5 (9)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/8
02.11.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

le on rakenteilla uusi paikka Viikin nykyisten viljelypalstojen läheisyy-
teen. Koira-aitaukselle on suunniteltu uutta paikkaa Uutelasta. 

Suurimmassa osassa aluetta ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 
Osassa aluetta on voimassa asemakaavat vuosilta 1955, 1975, 1977, 
1980, 1983, 1984, 1988, 1991, 1997, 1999, 2007. Voimassa olevissa 
asemakaavoissa on rautatiealueita, virkistysalueita, julkisten palvelujen 
korttelialueita ja katualueita.

Helsingin kaupunki omistaa maapohjan muulta osin paitsi pieneltä osal-
ta Viikintien eteläpäästä, jonka omistaa valtio. Kaupunginosan rajaa 
siirretään niin, että uudet korttelialueet tulevat Vartiokylän puolelle lu-
kuun ottamatta kortteleita 43169 ja 43170, jotka tulevat Herttoniemen 
puolelle. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ka-
tujen ja yleisten alueiden toteuttamisesta, tonttien esirakentamisesta 
sekä johtosiirroista. Kokonaisuudessaan asemakaavan toteuttamisesta 
on arvioitu aiheutuvan kaupungille noin 37 - 39 miljoonan euron kus-
tannukset, jotka jakautuvat seuraavasti (Alv 0 %):

Ennakkorakentaminen 7 - 8 milj. € 
Kadut 8 milj. € 
Sillat 2,5 milj. € 
Puistot ja hulevesien viivytysalueet 1,5 milj. € 
Julkiset palvelurakennukset 18,5 milj. € 
   
Yhteensä noin 37 - 39 milj. € 

Ennakkorakentamisen kustannukset muodostuvat katujen ja osan ton-
teista esirakentamisesta sekä yhdyskuntateknisen huollon järjestelmien 
siirroista ja vaiheistuksesta. 

Kustannusarvio ei sisällä kaavamuutosalueelle sijoittuvan Raide-jokerin 
kustannuksia. Kustannuksissa ei ole huomioitu alueen viljelypalstojen 
siirtoa ja kaava-alueen ulkopuolisia hulevesien hallintarakenteita (Myl-
lärintanhuan kosteikko, Sopulitien puiston viivytysallas, Viikintien sivuo-
jan eroosiosuojaus ja viivytysrakenteet). Kustannuksissa ei ole myös-
kään huomioitu muita Raide-Jokerin toteuttamisen yhteydessä Viilarin-
tiellä tehtäviä toimenpiteitä, jotka täsmentyvät hankkeen jatkosuunnitte-
lussa.
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Uutta kerrosneliömetriä kohden investointikustannukset ovat noin 320 
euroa. Kaupunki saa maankäyttötuloja kaavoitettavien tonttien myyn-
nistä ja vuokrauksesta. Rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu kokonai-
suudessaan noin 6 - 70 miljoonaa euroa. 

Asemakaavamuutos mahdollistaa AM-ohjelman mukaisen monipuoli-
sen hallinta- ja rahoitusmuotojakauman.

Rakennusten perustamistapoina ovat sijainnista riippuen teräsbetoni-
paalut tai kallion- tai maanvarainen perustaminen. Paikoin edellytetään 
louhintaa ja osa rakennuksista sijoittuu haastavaan maastoon. Lyönti-
paalujen pituudet pehmeikköalueilla ovat pääosin kohtuullisia. Pää-
asiallisena pysäköintiratkaisuna alueelle esitetään erillisiä pysäköintilai-
toksia, joilla voidaan saavuttaa kohtuulliset pysäköintikustannukset. 
Näin ollen tonteille asemakaavasta ja paikallisista olosuhteista aiheutu-
vat kustannukset ovat kohtuulliset mahdollistaen monipuolisen asunto-
tuotantojakauman.

Kustannuksia aiheutuu lisäksi vesihuoltoverkoston rakentamisesta 
HSY:lle 6,5 milj. euroa, sähköjakeluverkon laajentamisesta Helen säh-
köverkko Oy:lle noin 0,8 milj. euroa ja kaukolämpö- ja kaukojäähdytys-
verkoston lisärakentamisesta Helen Oy:lle noin 4,6 milj. euroa. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 13.11.–12.12.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 9.10.2018 ja 
lautakunta päätti 30.10.2018 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 9 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolel-
la saapui yksi kirje. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat metsäverkostoon, 
luontoarvoihin ja ekologiseen viheryhteyteen, liikennejärjestelyihin, ra-
kennusten ulkoasuun, kaavaprosessiin, nimistöön, asemakaavan mitoi-
tukseen ja asemakaava-alueen rajaukseen. Lisäksi mielipiteissä esitet-
tiin kahta vaihtoehtoista suunnitelmaa. Kirjeessä esitetyt huomautukset 
kohdistuivat liikennejärjestelyihin Viikintieltä Itäväylälle. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaa-
sunjakeluverkoston ja vesihuoltoverkoston huomioimiseen, bussien py-
säkki- ja kääntöpaikkavarauksiin ja muihin joukkoliikenteen toimintae-
dellytyksiin. 

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
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 Suomen Kaasuenergia Oy
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, so-
siaali- ja terveystoimiala.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausunnoista sekä 
vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.  

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu 
Tehdyt muutokset -liitteeseen. 

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

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 28753

laura.hietakorpi(a)hel.fi
Anri Linden, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Pekka Leivo, yksikön päällikkö, teknistaloudellinen suunnittelu ja maaperä, puhelin: 
310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, melu ja tärinä, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
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3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12550 kartta, 
päivätty 9.10.2018, muutettu 2.11.2021

4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12550 selostus, 
päivätty 9.10.2018, muutettu 2.11.2021

5 Korttelikortit
6 Havainnekuva 2.11.2021
7 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6880), 2.11.2021
8 Tehdyt muutokset
9 Tilastotiedot
10 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017, asukastilaisuuksien muistiot (8.5.2013, 

12.6.2013, 19.5.2015 ja 22.11.2016) ja yhteenveto verkkokeskustelusta 
11.11.–12.12.2016

11 Vuorovaikutusraportti (osa 2) 9.10.2018, täydennetty 2.11.2021
12 Alueellisen maalämpöjärjestelmän huomioonottaminen asemakaavas-

sa. Tarkastelualueena Karhunkaataja, 9/2021
13 Viikki-Kivikko-Mustapuronlaakso, metsä- ja puustoisen verkoston suun-

nitelma, 9.12.2019
14 Herttoniemen, Myllypuron ja Vartiokylän Kaskon ja Kuvan palveluverk-

ko, skenaariotarkastelu vuosille 2020-2040, 26.6.2019
15 Karhunkaatajan ja Roihupellon kaupallinen selvitys, 8.11.2017
16 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Muistutukset
2 Kirje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne muistutuksen esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia tiedoksianto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 29.09.2021 § 41

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 21.1.2019

Kaupunkiympäristölautakunta 30.10.2018 § 517
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Nimistötoimikunta 14.03.2018 § 13

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.05.2017 § 250


