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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelialueita
47307 ja 47308, sekä katu- ja puistoalueita. Korttelialueilla sijait-
see Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuokra-asuntoja.
Suunnittelun lähtökohdaksi on asetettu kiinteistön purkaminen ja
uusien, nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin paremmin vastaa-
vien asuinrakennusten toteuttaminen tilalle. Uudisrakentaminen
toteutetaan puurakenteisena.

Kaavaratkaisu mahdollistaa kaupunkikuvaa luontevalla tavalla
täydentävää, mutta nykytilannetta tehokkaampaa asuntorakenta-
mista. Kaavaratkaisu on tehty, koska kohteiden laajamittainen pe-
ruskorjaaminen ei ole kannattavaa.

Tavoitteena on, että uudisrakennuksiin sijoitetaan suurin piirtein
yhtä paljon kaupungin vuokra-asuntoja, kun purettavissa raken-
nuksissa. Tämän lisäksi uudisrakennuksiin sijoitetaan myös
muuta kaupungin asuntotuotantoa.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että Aar-
repuisto ja uudet asuinrakennukset muodostaisivat viihtyisän kau-
punkielämän keitaan erinomaisten joukkoliikenneyhteyksin ää-
relle.

Asuinkortteleiden kerrosala on 18 900 k-m2.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma
(piir.nro 7162), jonka mukaan katualuetta kehitetään siten, että
Aarteenetsijäntielle on mahdollista rakentaa pyöräliikenteen tavoi-
teverkon mukaiset kävely- ja pyörätiet ja varata tila korttelin vie-
ras- ja asiointipysäköinnille sekä varustaa linja-autopysäkit odo-
tustiloilla. Jalankulkuyhteyksien liittyminen puistoon tarkistetaan ja
uusia järjestelyjä tuetaan täydentävin istutuksin korttelin rajalla.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että ny-
kyiset betonielementtikerrostalot korvataan uudella tehokkaam-
malla uudisrakentamisella.

Helsingin kaupunki omistaa kortteli-, katu- ja puistoalueet. Kaava-
ratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 1 muistutus.

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat purkavan uu-
disrakentamisen ilmastovaikutuksiin sekä purkujätteen käsittelyyn.
Tämän lisäksi muistutuksessa käytiin läpi perusteita sille, että

israkentamisen sijaan Aarteenetsijäntie 2-4 raken-
nukset tulisi peruskorjata, varustaa hissein ja mahdollisesti korot-
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Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä.

Kaupunginmuseon lausunnossa esitetyissä huomautuksissa kaa-
varatkaisua on käyty läpi kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta. Kaupunginmuseo toteaa seuraavaa:

- ja arviointisuunnitelmavaiheessa
kaupunginmuseo viittasi Mellunmäen ja Vesalan suunnitteluperi-
aatteiden luonnokseen, jossa esiin nostettujen alueiden ominai-
suuksien ja vahvuuksien kuten hengittävän kaupunkirakenteen,
nähtävissä olevan kerrostuneen kaupunkirakenteen rakentamisen
eri aikakausineen ja mittakaavoineen ja turvallisen sekä viihtyisä
kävelyn ja pyöräilyn ympäristön sekä hyvät yhteydet ympäröiville
virkistysalueille kaupunginmuseo näki lähtökohtaisesti tukevan
monelta osin kulttuuriympäristön vaalimista ja olemassa olevan

-luvun rakennuskannan inhimillinen
mittakaava ja rakennuksia reunustava, vuosikymmenien kuluessa
kasvaneen kasvillisuuden luoma vehreä ympäristö tulisivat ase-
makaavan muutoksen mahdollistamana olennaisesti muuttumaan
selvästi rakennetummaksi ja tiiviimmäksi. Tämä pelkästään purka-
miseen ja mittavaan uudisrakentamiseen perustava muutos ei ol-

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteaa lausunnossaan seu-
raavaa:

aupunkiuudistuk-
sen tavoitteiden mukaisesti alueen asuntomuotojakaumaa kehite-
tään monipuolisemmaksi ja lisätään muuta kuin kaupungin
vuokra-

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) esittää
lausuntonaan, että kaava-alueen jatkosuunnittelussa tulee selvit-
tää jätevesiviemärille tarkoituksenmukaisin reitti.

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on suunnitella kaava-alueelle uudisra-
kentamista siten, että nykyiset asuinrakennukset puretaan ja kor-
vataan uudella tehokkaammalla rakentamisella.

Uudisrakentaminen Aarrepuiston kupeessa, sekä erinomaisten
liikenneyhteyksien äärellä houkuttelee sekä uusia asukkaita että
laajentaa alueen rakennuskantaa. Mellunkylän kaupunkiuudistus
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on kaupungin rakentamisen tärkeä strateginen painopiste. Raken-
tamisen tulee olla laadukasta ja helposti ylläpidettävää. Laadukas
puurakentaminen alueella tukee Mellunkylän kaupunkiuudistuk-
sen tavoitteita.

Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelman mukaisesti tavoit-
teena on ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista edistävä
kaavaratkaisu. Kaavaratkaisulla edellytetään puurakentamista, vi-
herkertoimen käyttöä ja viherkattojen rakentamista hulevesien pi-
dättämiseksi. Asuinrakennusten julkisivuissa edellytetään myös
puun käyttöä. Asemakaavassa mahdollistetaan vaiheittain toteut-
taminen ja yhdyskuntataloudellinen toteutuskelpoisuus.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että se edistää asuntotuotantoa ja Helsingin ke-
hittämistä raideliikenteen verkostokaupunkina, parantaa kävelyn
ja pyöräilyn edellytyksiä alueella sekä tukee Mellunmäen kes-
kusta-alueen kehittämistä.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja
Helsingin yleiskaavan 2016 tavoitteiden mukainen.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 36 900 m2.
Purettavien rakennusten kerrosala 11 300 k-m2.
Kaavaratkaisun kerrosala on 18 900 k-m2.
Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 7 500 k-m2:llä.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue sijaitsee Mellunmäen metroaseman vieressä. Kaava-
alue on rakennettu ja siihen sisältyvät kaksi asuinrakennusten
korttelialuetta, Aarteenetsijäntien, Kätköpolun ja Aarteenetsijän-
tien katualueita sekä asuinkortteleiden eteläpuolella sijaitseva
Aarrepuisto.

Suunnittelualueella sijaitsee tällä hetkellä seitsemän Helsingin
kaupungin asunnot Oy:n omistamaa asuinkerrostaloa ja niihin liit-
tyviä talousrakennuksia. Kokonaisuuden suunnitelmat on laatinut
arkkitehti Tapani Kajaste / Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy
vuonna 1983 ja rakennukset ovat valmistuneet kaksi vuotta myö-
hemmin. Aarteenetsijäntien varrelle on sijoitettu kolme polveilevan
L-kirjaimien muotoista, kolmikerroksista sivukäytävätaloa, jotka
muodostavat etelään avautuvat suojaisat piha-alueet.

Tonttien takaosassa on neljä neli-viisikerroksista pistetaloa sekä
autotallirakennus, minkä lisäksi pihoja reunustavat pitkänomaiset
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talousrakennukset. Asuintalojen pääasiallisena julkisivumateriaa-
lina on käytetty hiekkapuhallettua ja sileäksi valettua sekä muotti-
kuvioitua betonia. Näiden vaihtelevien betonipintojen rinnalla on
käytetty klinkkerilaattapintaa ja porrastorneissa rimalaudoitusta.
2000-luvun alussa luhtikäytävät on lasitettu, minkä johdosta julki-
sivuissa on myös laajalti lasipintaa.

Varsinainen kattomuoto on tasakatto, mutta luhtikäytävien ja por-
ras- ja parveketornien osalla on käytetty satula- ja aumakattoa,
jotka muodostavat julkisivuun kolmioaiheita. Ikkuna-aukot ovat
pääsääntöisesti pystysuuntaisia ja kolmeen ruutuun jaettuja. Julki-
sivujen yleisväritys on vaalea, pellitetyt kattopinnat ovat kuitenkin
punaisia. Rakennukset ovat perusteemoiltaan hyvin selkeitä ja
ajattomiakin, mutta erilaiset torniaiheet ja melko pienet, ruudutetut
ikkunat antavat niille rakentamisaikakautensa ilmettä.

Suunnittelualueen lähiympäristön muodostavat eteläpuolinen Aar-
repuisto ja Aarteenetsijäntien vastakkaisella puolella levittäytyvä
ajallisesti ja ilmeeltään kerroksinen pientaloalue, jonka rakennus-
kanta ajoittuu 1950-luvulta aivan nykypäiviin. Naapurustossa si-
jaitsee myös 1980-luvun lopun ja 1990-luvun alun asuinkerrosta-
loja. Aarteenetsijäntien yleisilme on kuitenkin melko vehreä, sillä
useimmiten tietä reunustaa viherkaistale, jolla kasvaa myös puus-
toa. Korkeimmat asuinkerrostalot ovat viisikerroksisia.

Asuinrakennusten korttelialue (A)

Nykyiset rakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan nykytilan-
netta tehokkaampaa asuntorakentamista.

Korttelialueen pohjoisreunalle sijoittuvat V-VII kerroksiset lamelli-
kerrostalojen rakennusmassat rajaavat Aarteenetsijäntien katu-
alueen korttelialueesta. Korttelialueen eteläreunaan, Aarrepuiston
reunalle, sijoittuu III-VIII kerroksisia rakennusmassoja.

Pysäköinti toteutetaan pääosin maantasopysäköintinä. Asema-
kaava mahdollistaa myös 2-tasoisten pysäköintikansien rakenta-
misen.

Pysäköinti on esitetty toteutettavaksi pysäköintitonteille, joissa
useita taloyhtiöitä osakkaina. Kunnossapidosta vastaavat tontin
haltijat. Kortteliin on esitetty pysäköintinormin mukaiset autopai-
kat. Vieraspaikat on sijoitettu osin Aarteenetsijäntien varteen, osin
tonteille.

Rakennukset on sijoiteltu siten, että uudet rakennukset varjostai-
sivat mahdollisimman vähän naapurirakennuksia ja siten, että ra-
kennuksista avautuu jatkossakin pitkiä näkymiä Aarrepuistoon.
Asuinrakennusten tulee olla pääosin puurakenteisia ja julkisivujen
pääosin puuverhottuja.
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Puisto (VP)

Aarrepuisto on koko Mellunkylän alueen arvostetuimpia ja pide-
tyimpiä puistoja. Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä teki
2005-2006 kattavan ja kunnianhimoisen puistosuunnitelman puis-
ton täydelliseksi uusimiseksi, ja suunnitelmat toteutettiin kokonai-
suudessaan. Puiston kasvillisuuden suunnittelun lähtökohtana oli
kaupunginpuutarhuri Bengt Schalinin henki, johon kuuluu erityi-
sesti kasvillisuuden värimaailma. Puisto on jaettu erityyppisiin
kasvillisuusjaksoihin, joiden avulla on luotu vaihteleva puistoilme.
Puiston suunnitteluun on liittynyt vahva ympäristökasvatuksellinen
ja asukaslähtöinen lähestymistapa. Lähitalojen asukkaat ovat ol-
leet innokkaasti mukana puiston suunnittelussa. Aarrepuisto pal-
velee myös lähialueen päiväkoteja ja kouluja monimuotoisena
ympäristökasvatuksen ja opetuksen retkikohteena.

Aarrepuiston pohjoisreunassa kulkeva jätevesiviemäri linjataan
uudelleen siten, että 6 metriä leveä johtokuja on mahdollista to-
teuttaa uudisrakentamisalueiden ulkopuolelle. Johtokuja-alue
muutetaan puistoalueesta korttelialueeksi.

Liikenne

Lähtökohdat

Jalankulku

Aarteenetsijäntiellä ja Länsimäentiellä on jalkakäytävät. Kaava-
alueen eteläpuolella olevan Aarrepuiston reitistö on ensisijaisesti
tarkoitettu jalankulkuun.

Pyöräliikenne

Aarteenetsijäntien pohjoisreunalla on nykyisellään yhdistetty jal-
kakäytävä ja pyörätie. Pyöräliikenteen tavoiteverkossa tavoitteena
on yksisuuntaiset pyörätiet kadun molemmilla reunoilla.

Länsimäentien itäreunalla on yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie.
Tavoiteverkossa kadun molemmilla reunoilla on pyörätiet. Pyörä-
tiet ovat osa pääpyörätieverkkoa.

Julkinen liikenne

Kortteli on hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Se on kävely
etäisyydellä metroasemasta. Metron lisäksi korttelin läheisyydestä
kulkee myös kaksi bussin runkolinjaa: 560 Vuosaari-Mellunmäki-
Kontula-Malmi-Myyrmäki sekä 570 Mellunmäki-Tikkurila-lento-
asema (nykyisin linja 562).

Aarteenetsijäntiellä on liityntälinjan 95 pysäkit (Itäkeskus-Kontula).



11 (25)

Autoliikenne

Aarteenetsijäntie on alueen kokoojakatu, jonka kautta Vesalan
pohjoisosan autoliikenne johdetaan Länsimäentielle. Länsimäen-
tie on alueen pääkatu, joka yhdistää autoliikenteen Helsingin seu-
tua ja myös koko Suomea palvelevaan pääväyläverkostoon.

Aarteenetsijäntien liikennemäärä on nykyisin noin 2 100 ajoneu-
voa vuorokaudessa. Länsimäentien liikennemäärä on noin 11 000
ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne-ennusteessa Länsimäentien
liikennemäärän on arvioitu lisääntyvän noin 14 000 ajoneuvoon
vuorokaudessa.

Autoliikenne vuonna 2019 Ennuste vuodelle 2050

Kaavaratkaisu

Aarteenetsijäntien katualuetta kehitetään siten, että alueelle on
mahdollista rakentaa pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaiset yksi-
suuntaiset pyörätiet ja varata tila korttelin vieras- ja asiointi-
pysäköinnille. Aarteenetsijäntien eteläreunan linja-autopysäkille
rakennetaan odotustila.

Ensivaiheessa pyörätiet on tarkoitus toteuttaa kaksisuuntaisina
tavoiteverkosta poiketen, koska muutos kohdistuu varsin lyhyelle
osuudelle Aarteenetsijäntietä. Länsimäentien risteykseen vara-
taan tila kääntymiskaistoille. Tällä järjestelyllä varaudutaan Länsi-
mäentien ja Aarteenetsijäntien risteyksen varustamiseen liikenne-
valoin, mikäli Vantaan raitiotie tai Mellunmäen keskuksen maan-
käytön muutokset sitä vaativat.

Yhteydet Aarrepuistoon kaavoitettavalta korttelialueelta muuttu-
vat. Jalankulkuyhteyksien sijainti tarkistetaan ja uusia järjestelyjä
tuetaan täydentävin istutuksin, jotta jalankulku ohjautuu puistorai-
teille.
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Palvelut

Lähtökohdat

Kaava-alueella ei ole palveluita. Lähietäisyydellä korttelista sijait-
see metroasema, kaksi päivittäistavarakauppaa, ravintoloita, ala-
koulu ja päiväkoti sekä muita kivijalkapalveluita kuten kampaa-
mopalveluita.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueelle ei osoiteta uusia palveluita.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö ja maisema

Lähtökohdat

Asemakaava-alue sijaitsee rakennetulla alueella, Herttoniemestä
kohti koillista jatkuvan selänteen itäreunalla. Tontti on vielä 1940-
luvulla ollut havumetsäistä kallioselännettä. 1950-luvulta 1970-lu-
vulle tontin läntisellä puolella on ollut muutama pientalo. 1980-lu-
vulla tonttia rakennettaessa on sen pihapiirissä säilytetty useita
kookkaita metsäpuita (mäntyjä), joista osa on edelleen tontilla ole-
massa. Tontilla nykyiset puistoon rajautuvat rakennukset ovat
4 5-kerroksisia. Piha-alueen reitit ovat pääosin asfalttipintaisia.
Maaperä tontilla on yli 3 metriä paksu siltti-hiekkakerros, jonka
päällä on ohut 1 3 metrin paksuinen täytekerros.

Tontin eteläpuolella alarinteessä kulkee Aarrepuiston läpi jyrkässä
uomassa Mellunkylänpuro, joka on taimenpuro. Aarrepuiston jäl-
keen puro virtaa Mellunmäen matalien savipohjaisten laaksojen
kautta edelleen mereen. Puiston lähtökohtana on ollut luonnonti-
lainen purouoma, jonka ympärille on kehitetty kasvillisuudeltaan ja
maisematilaltaan korkeatasoinen puisto. Nykyisellään uoma voi-
daan Aarrepuiston kohdalla luokitella luonnontilaisen kaltaiseksi
kaupunkipuroksi. Puron ja maastonmuotojen sekä runsaan kasvil-
lisuuden vuoksi puisto on pienilmastoltaan melko kostea. Puiston
alueella ei ole täyttöä, sen maaperä on siltti-hiekkaa. Aarrepuiston
kasvillisuus on erityisen monipuolista koostuen sekä luonnonkas-
villisuudesta että istutetuista lajeista.

Kaava-alueella ei ole erityisiä luonnonarvoja tai luonnonmuisto-
merkkejä, vaikka tontin itäosan komeat männyt ja kuuset ovatkin
kaupunkikuvallisesti arvokkaita. Alueelta on hyvät yhteydet ympä-
röivään viher- ja virkistyspalveluverkostoon. Lähin leikkipuisto on
Leikkipuisto Mellunmäki 1 200 metrin päässä idässä, lähimmät
leikkipaikat 200 metrin päässä kaava-alueen pohjoispuolella.
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Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu pienentää hieman Aarrepuiston pinta-alaa, koska
puiston alueella sen pohjoisreunassa sijaitseva johtokuja liitetään
kaavassa osaksi tonttia. Kaavassa rakennusalat sijoittuvat keski-
määrin hieman kauemmas puiston rajasta kuin nykyiset rakennuk-
set. Suuri osa tontin olevasta kookkaasta puustosta kuitenkin
poistuu olevan rakennuskannan purkamisen yhteydessä ja uusia
rakennettaessa, koska puut sijaitsevat vain muutaman metrin
päässä olevista tai rakennettavista rakennuksista. Tontin raken-
nusten purkamisen ja uusien rakentamisen yhteydessä poistuu
lähellä tontin rajaa todennäköisesti myös puiston puolelta useita
puita. Myös maanalaisen johtokujan linjauksen muuttaminen ai-
heuttaa puiden poistoa tontilla.

Kaava-alueelle suunnitellut pihat ovat maanvaraisia. Maavaraiset
pihat mahdollistavat kuitenkin uuden kasvillisuuden istuttamisen
poistuvien puiden tilalle. Kaavassa on määrätty säästettäväksi
tontilla muutamia komeita puita, joista suurin osa kasvaa tontin
länsiosassa. Lisäksi määrätään, että rakentamatta jäävät tontin-
osat on istutettava ja niillä oleva elinvoimainen puusto säilytet-
tävä. Tonttien vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherker-
toimen tavoiteluku, ja viitesuunnittelun perusteella on todettu, että
Helsingin asuinalueille määrätty tavoiteluku 0,9 on mahdollista
täyttää. Pihan viitesuunnittelun ratkaisuilla on tähdätty monimuo-
toisuuden säilyttämiseen ja hulevesien hallinnan parantamiseen
kaava-alueella.

Kaavassa esitetty rakentaminen on puiston suuntaan nykyistä
huomattavasti vaihtelevamman korkuista, 3-, 5- ja 8-kerroksista,
mikä vaikuttaa puiston näkymiin korostaen purolaakson jyrkkää
muotoa ja muuttaen puiston olemusta rakennetummaksi.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kaava-alue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien
(metro, jokeribussit) varrella jo rakennetussa ympäristössä.
Kaava-alueelle ja sen lähiympäristöön on suunnitteilla uusia rai-
deliikenteen joukkoliikenneyhteyksiä: Vantaan ratikka ja Raide-
Jokeri II, mikä parantaa alueen saavutettavuutta entisestään. Alu-
een nykyinen rakentamisen tehokkuus on sijainnin tarjoamiin
joukkoliikenneyhteyksiin nähden turhan matala. Kortteli on ilmeel-
tään vehreä ja puustoltaan monipuolinen. Puuston lisäksi nykyi-
sessä pihassa on nurmialueita sekä asfaltoituja pysäköintialueita.

Kaavaratkaisu

Kaavan toteuttamisen myötä kaava-alueen betonielementtikerros-
talot puretaan ja rakennukset korvataan yleiskaavan mukaisella
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tehokkaammalla rakentamisella. Uudet rakennukset toteutetaan
puurakenteisina.

Nykytiedon mukaan yksittäisen tontin/rakennuksen tasolla tarkas-
teltuna olemassa olevien rakennusten elinkaaren jatkaminen pitää
sisällään suuren potentiaalin päästöjen välttämiseen purkavaan
uudisrakentamiseen verrattuna. (Purkaa vai korjata? Hiilijalanjälki-
vaikutukset, elinkaarikustannukset ja ohjauskeinot. Ympäristömi-
nisteriö 2021)

Kaavaratkaisu edellyttää, että uudet rakennukset toteutetaan pää-
osin puurakenteisina ja rakennusten julkisivujen tulee olla pääosin
puuverhottuja. Asuinkerrostalorakentamisessa puurakenne alen-
taa rakentamisvaiheen hiilipiikkiä noin neljänneksellä. Puuraken-
tamisella on sen lisäksi hiilen kierron hidastamiseen liittyviä posi-
tiivisia vaikutuksia. Puiset rakennusosat toimivat hiilivarastona
käyttöikänsä ajan.

Kaavaratkaisun hiilipäästöjen laskemiseksi käytetään HAVA-työ-
kalua (Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimene-
telmä). Laskelmat laaditaan päätöksenteon tueksi tarkistetun ase-
makaavaehdotuksen pohjalta.

Rakentaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle vähentää
autoriippuvuutta ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tule-
vaisuudessa joukkoliikenneyhteydet alueella parantuvat entises-
tään suunniteltujen Vantaan ratikan ja Raide-Jokeri II:n myötä.

Kaavaratkaisu perustuu korttelin olemassa olevien rakennusten
purkamiseen. Kaavaratkaisulla edellytetään purkukartoituksen
laatimista ennen rakennus- tai purkuluvan hyväksymistä.

Mellunmäen ja Vesalan kerrostaloalueiden täydennysrakentami-
sen suunnitteluperiaatteissa on todettu, että hulevesien hallintaan
kiinnitetään alueella erityistä huomiota. Kaavaratkaisussa kortteli-
pihat ovat maanvaraisia, mikä edesauttaa hulevesien luonnonmu-
kaista käsittelyä. Kaavaratkaisu parantaa tontin hulevesien käsit-
telyä, sillä siinä edellytetään välttämään vettä läpäisemättömiä
pintamateriaaleja ja suosimaan hulevesiä pidättäviä rakenteita.
Lisäksi määrätään, että vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia
hulevesiä tulee viivyttää siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden
tai -säiliöiden mitoitustilavuus tulee olla 1 kuutiometriä jokaista sa-
taa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden, ja niissä tulee
olla suunniteltu ylivuoto. Määräyksen toteutuskelpoisuus on tut-
kittu viitesuunnittelussa. Lisäksi alle neljä kerrosta korkeiden ra-
kennusten katot tulee rakentaa viher- tai oleskelukattoina.

Rakennukset ja pihojen tasaukset on kaavan viitesuunnittelussa
suunniteltu siten, että alueelle syntyy riittävät tulvareitit. Hulevesiä
viivytetään sekä viherkatoilla että viivytyspainanteissa rakennus-
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ten väleissä. Viivytyspainanteissa ja mahdollisissa viivytysraken-
teissa on suunniteltu ylivuoto. Viivyttämisen lisäksi kasvipeitteiset
viivytyspainanteet suodattavat hulevesiä pienentäen niiden kiinto-
aine- ja epäpuhtauspitoisuuksia, mikä pienentää vesistöihin pää-
tyvää kuormitusta. Läpäiseviä päällysteitä ja vettä haihduttavaa
kasvillisuutta käytetään mahdollisimman paljon. Tonttien viherte-
hokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoiteluku.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piirissä.
Verkostot sijaitsevat pääasiassa katualueilla, mutta Aarteenetsi-
jäntie 2:n ja 4:n kortteleissa sijaitsee kaava-aluetta huomattavasti
laajempaa aluetta palveleva viemäri. Uudisrakentamisen kannalta
jätevesiviemäri on hankalasti sijoitettu ja lisäksi se sijaitsee Aar-
teenetsijäntie 2:n rakennuksessa suojaputkessa. Lisäksi Aar-
teenetsijäntie 4:n korttelissa sijaitsee laajan jakelualueen sähkön-
syöttöä palveleva jakelumuuntamo, joka kaavassa sijaitsee Aar-
teenetsijäntien etelään päin levenevällä katualueella.

Kaavaratkaisu

Mikäli jätevesien johtamista Aarteenetsijäntie 4:n tontin halki halu-
taan jatkaa, nykyinen viemäri tulee purkaa kaavan molempien
AK-kortteleiden kohdalta. Kaavassa uudelle viemärille on osoi-
tettu sijainniksi johtokuja Aarteenetsijäntie 4:n tontille ja Kätköpo-
lulle. Viemärin sijoittamisen ensisijaisena vaihtoehtona jatkosuun-
nittelussa tulisi kuitenkin pitää Aarteenetsijäntien katualueita, mikä
HSY:n suorittamien alustavien tarkastelujen perusteella vaikuttaa
toteuttamiskelpoiselta.
Jakelumuuntamon uudisrakentamiselle on kaavassa osoitettu
paikka Aarteenetsijäntien, Paneliantien ja Varhelantien liittymän
katualueelta.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin +16.5 -
+26.4. Maanpinta viettää lännestä itään. Maanpinnan topografia
on pääosin loivapiirteinen, pois lukien Aarrepuiston kallioalueiden
reunat ja purolaakson reunavyöhykkeet.

Alue sijoittuu suurimmalta osin kallio- ja kitkamaa-alueelle. Alueen
itäosaan ulottuu savialue. Maapeitteen paksuus alueella vaihtelee
välillä noin 0 15 m. Maapeitteen paksuus kasvaa lännestä itään.
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5.7.2000 päivätyn Geojuva Oy:n raportin mukaan kohteen (kortteli
47307, tontti 1 ja 47308, tontti 1) piha-alueet soveltuvat huleve-
sien osittaiseen imeytykseen joko kivipesien tai imeytyskaivojen
välityksellä.

Pohjaveden pinnan ylin korkeusasema alueen länsiosassa on
noin metrin etäisyydellä maanpinnasta. Alueen länsiosassa etäi-
syys on noin kahden metrin luokkaa. Saattaa olla, että paikoin
pohjaveden pinnan yläraja noudattelee nykyisten rakennusten sa-
laojituksen korkeusasemaa.

Osa alueen nykyisistä rakennuksista on perustettu maan tai kal-
lion varaan. Osa rakennuksista on perustettu teräsbetonisilla lyön-
tipaaluilla kantavan pohjamaan varaan.

Käyttöhistorian perusteella voidaan olettaa, että alueella ei ole pi-
laantuneita maa-aineksia.

Alueelle on laadittu kaupungin geoteknisen osaston toimesta ny-
kyisiä rakennuksia koskeva Pohjarakennussuunnitelma 12.9.1983
(työno. 2684).

Kaavaratkaisu

Rakennusalueiden sijainti noudattelee pääosin nykyisten raken-
nusten sijaintia. Lähtökohdat maaperäolosuhteiden, rakennetta-
vuuden ja pohjarakennustapojen osalta noudattelevat vuoden
1983 pohjarakennussuunnitelman mukaisia tapoja.

Ympäristöhäiriöt

Melu

Nykytilanne:
Alueelle aiheutuu melua liikenteestä, jonka pääasiallinen lähde on
Länsimäentien ja Aarteenetsijäntien katuliikenne. Helsingin kau-
pungin meluselvityksen 2017 mukaan arvioituna alueella nykyis-
ten rakennusten kadunpuoleisille julkisivuille kohdistuu nykytilan-

massoittelu suojaa hyvin alueen sisäosia katuliikennemelulta.
Länsimäentien liikennemäärä on Helsingin rajalla vuonna 2019
ollut noin 11 300 ajoneuvoa/vrk. Aarteenetsijäntien liikennemää-
räksi on arvioitu noin 2 000 ajoneuvoa/vrk. Liikennemäärät vas-
taavat suuruusluokaltaan meluselvityksessä käytettyjä arvoja.

Kaavaratkaisu:
Alueen melutilannetta tulevaisuudessa arvioidessa on otettu huo-
mioon käytettävissä olevien tietojen mukaan Länsimäentielle en-
nustettu vähäinen liikenteen kasvu sekä mahdollinen Vantaalta
tulevan raitiotieliikenteen aiheuttama ilmaääni. Kohteesta on laa-
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dittu erillinen melumallinnus (Liikennemelun laskenta asemakaa-
vamuutosta varten, 29.4.2021, Sitowise Oy), jonka perusteella
voidaan todeta, että uusien asuinrakennusten sekä Aarteenetsi-
jäntien että Länsimäentien puoleiset julkisivut voidaan toteuttaa
tavanomaisen 30 dB äänitasoerovaatimuksen mukaisesti. Vaikka
viitesuunnitelman mukainen massoittelu jättää itäisimmän asuin-
korttelin nykytilanteeseen verrattuna melko avoimeksi Länsimäen-
tien liikenteen suuntaan, voidaan melulaskennan mukaan korttelin
47308 länsireunasta osoittaa leikki- ja oleskelualue, jossa alite-
taan melutason ohjearvot ulkona. Muiden korttelien osalta piha-
alueet ovat vapaasti sijoitettavissa korttelialueiden sisäosiin.

Kaavassa on annettu määräys leikki- ja oleskelualueiden sekä
oleskeluparvekkeiden meluntorjuntaa koskien. Viitesuunnitelman
mukaan sijoittuvien parvekkeiden meluntorjunta voidaan lasken-
nallisten melutasojen mukaan arvioituna toteuttaa tavanomaisin
ratkaisuin.

Pelastusturvallisuus

Kaavaratkaisu

Pelastusratkaisuissa ja niiden mitoituksessa noudatetaan pelas-
tuslaitoksen ohjeistusta. Rakennuslupavaiheessa rakennuskoko-
naisuudesta tulee tehdä palotekninen suunnitelma, joka on hyväk-
sytettävä pelastusviranomaisella. Kaavaratkaisu sisältää korkeaa
rakentamista, omatoimisia varatieratkaisuja ja pelastuslaitoksen
kalustosta riippuvia varatieratkaisuja.

Tehokkailla korttelialueilla varatie kannattaa järjestää omatoimi-
sen pelastautumisen keinoin. Rakennusten varatiejärjestelyt tulee
pihan puolella suunnitella siten, että palokunnan toimenpiteet ei-
vät edellytä pelastuslaitoksen kaluston käyttöä.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on laadittu:
- Liikennemeluselvitys, Sitowise Oy, 29.4.2021
- Pihasuunnitelma, vihertehokkuuslaskelma ja alustava huleve-

sien hallintasuunnitelma, wsp, 29.10.2021

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Kadut 0,4 milj. euroa
Johtosiirrot 0,2 milj. euroa
YHT 0,6 milj. euroa
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Kadut pitävät sisällään liikennealueisiin kohdistuvien muutosten
kustannukset.

Johtosiirrot pitää sisällään korttelialueen läpi kulkevan vesihuolto-
linjan uudelleenrakentamisen. Kustannus täsmentyy, kun linjan
tarkempi linjaus suunnitellaan. Kustannusjako neuvotellaan linjan
haltijan kanssa.

Uuden kaavoitettavan kerrosalan rakennusoikeuden arvo on noin
10 milj. euroa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön
ja kaupunkikuvaan

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että ny-
kyiset betonielementtikerrostalot korvataan uudella tehokkaam-
malla uudisrakentamisella. Uudisrakennukset toteutetaan pääosin
puurakenteisina ja puuverhoiltuina. Yleiskaavan mukainen tehok-
kaampi rakentaminen muuttaa asuinalueen luonnetta.

Aarteenetsijäntien luonne muuttuu rakennetummaksi pyöräteiden
ja kaava-alueen nykyistä korkeamman rakentamisen myötä. Ny-
kyistä korkeammat rakennukset muuttavat myös mittakaavaltaan
pienen ja pienipiirteisen Aarrepuiston näkymiä.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Suuri osa tontin olevasta kookkaasta puustosta poistuu olevan ra-
kennuskannan purkamisen yhteydessä ja uutta rakennettaessa.
Maavaraiset pihat mahdollistavat kuitenkin uuden kasvillisuuden
istuttamisen poistuvien puiden tilalle, ja viherkertoimen käyttö ta-
kaa viherrakenteen riittävän määrän tontilla. Myös hulevesien hal-
linta tontilla paranee kaavaratkaisun myötä.

Rakentamisen aikaiset hulevedet on käsiteltävä siten, ettei niiden
mukana kulkeudu kiinto-ainesta tai haitta-aineita läheiseen Mel-
lunkylänpuroon.

Puuston poistuminen tontin ja puiston rajalta avaa tontin pihapiiriä
kohti puistoa. Puuston väheneminen avaa myös näkymiä puis-
tosta kohti tonttia. Tästä seuraa pieniä täydennysistutustarpeita
puiston puolelle. Maisemavaikutuksista suurimmaksi arvioidaan
se, että nykyisiä 4- ja 5-kerroksisia rakennuksia huomattavasti
korkeammat 8-kerroksiset rakennukset puistolaakson yläpuolella
tulevat muuttamaan mittakaavaltaan pienen ja pienipiirteisen Aar-
repuiston näkymiä.
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Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavamuutos mahdollistaa pyöräilyn tavoiteverkon mukaiset yksi-
suuntaiset jalankulusta erotellut pyöräliikennejärjestelyt Aar-
teenetsijäntiellä. Jalankulun olosuhteet Aarrepuistossa paranevat,
kun pyöräliikenne voidaan ohjata käyttämään uusia pyöräteitä.
Linja-autopysäkkien toimivuus paranee Aarteenetsijäntiellä, kun
myös eteläreunan pysäkille rakennetaan odotustila. Autoliikenne
on mahdollista valo-ohjata Aarteenetsijäntien ja Länsimäentien
risteyksessä. Valo-ohjauksen tarve arvioidaan, kun Mellunmäen
keskuksen maankäyttöratkaisut on ratkaistu. Uuden asumisen au-
toliikenteen lisäys on arviolta 350 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kaava luo edellytykset toteuttaa kaava-alueelle ja sen ulkopuoli-
selle alueelle korkeatasoiset yhdyskuntateknisen huollon palvelut.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaikenlainen rakentaminen aiheuttaa poikkeuksetta hiilipiikin ny-
kyisin käytössä olevilla menetelmillä. Asuinkerrostalorakentami-
sessa puurakenne alentaa rakentamisvaiheen hiilipiikkiä noin nel-
jänneksellä, verrattuna betonirakentamiseen. Puurakentamisella
on sen lisäksi hiilen kierron hidastamiseen liittyviä positiivisia vai-
kutuksia. Puiset rakennusosat toimivat hiilivarastona käyttöikänsä
ajan.

Kaavaratkaisulla edellytetään purkukartoituksen laatimista ennen
rakennus- tai purkuluvan hyväksymistä. Purkukartoituksen tarkoi-
tuksena on luoda mm. hyvät edellytykset purkumateriaalien tar-
koituksenmukaiselle hyödyntämiselle ja laadukkaalle purkupro-
sessille.

Kaavamääräyksillä edellytetään tonteilla suosimaan hulevesiä pi-
dättäviä rakenteita sekä viivyttämään hulevedet tontilla, mikä eh-
käisee kaupunkitulvien syntymistä. Alueen jatkosuunnittelussa
edellytetään tonteilla noudattamaan Helsingin viherkerroinmene-
telmässä asetettua tavoitetasoa.

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

Uudisrakentaminen Aarrepuiston kupeessa tukee Mellunkylän
kaupunkiuudistuksen tavoitteita ja erinomainen sijainti houkuttelee
alueelle uusia asukkaita. Leikki- ja oleskelupihat Aarrepuiston ku-
peessa luovat viihtyisän puistomaisen keitaan joka osaltaan lisää
Aarrepuiston turvallisuutta ja sosiaalista kontrollia.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:

- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-
selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle

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

- edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä vies-
tintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä

- sijoitetaan merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoi-
mintojen alueet siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on pääosin asuntoval-
taista aluetta A2 ja osin asuntovaltaista aluetta A3. Nyt laadittu
kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan
19.8.2021) mukaan alue on esikaupungin pintakallioaluetta. Nyt
laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa useita asemakaavoja.

Asemakaavan nro 8600 (hyväksytty 2.11.1984) mukaan kortteli-
alueet ovat AK-alueita. Aarrepuisto on pääosin VP-aluetta ja kort-
telialueen kyljessä on pieni VK-alue. Muut voimassa olevat ase-
makaavat kaava-alueella koskevat katu-ja puistoalueita. Näiden
osalta kaavamerkintöihin ei tule muutoksia.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-
mentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi.
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Alueen tontteja ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, joten alueella
on voimassa rakennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n
nojalla.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen kaikki maat.

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 2020 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Kaupunginkanslia / Esikaupunkialueiden aluerakentamispro-

jekti
 Helsingin kaupungin vuokra-asunnot (HEKA)
 kaupunginmuseo, kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala

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 sekä lehti-ilmoituksella Helsingin uutiset -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 9. 27.11.2020 seuraavissa paikoissa:
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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Asukastilaisuus pidettiin Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotapahtumassa
16. marraskuuta 2020.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta
tuli kolme viranomaiskannanottoa.

HSY:n kannanotossa todettiin, että alueella sijaitsevat vesihuolto-
linjat tulee huomioida alueen suunnittelussa. Kannanotossa esite-
tyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudet ve-
sihuoltolinjat on suunniteltu osana kaavaratkaisua.

suunnittelualu-
eelle ja sen lähiympäristölle on ominaista 1980- ja 1990-luvun
asuinkerrostalorakentaminen, jossa puoliavoimeen kortteliraken-
teeseen sijoitettujen rakennusten mittakaava ja korkeus on säily-
tetty maltillisena. Myös suunnittelualueen tonttien liittyminen veh-
reään suunnittelualueen identiteettiä luova tekijä. Näiden alueen
ominaisuuksien ja vahvuuksien säilyttäminen onnistuu parhaiten
olemassa olevaa rakennuskantaa säilyttäen ja korjaten, mitä
myös kestävän kehityksen näkökulmasta tulee edelleen selvittää.
Myös tonttien maltillinen täydennysrakentaminen lienee mahdol-
lista olemassa olevia asuinrakennuksia säilyttäen. Edellä mainit-
tuun viitaten kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että Mellunmäen ja
Vesalan suunnitteluperiaatteissa esiin nostettuja alueiden ominai-
suuksia ja vahvuuksia otetaan huomioon näitä alueita kehitettä-
essä. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta tarkastellen
myös Aarteenetsijäntie 2-4 asemakaavan muutoksen tulee siten
mahdollistaa myös olemassa olevan rakennuskannan korjaamista
ja säilyttämistä mahdollisen lisärakentamisen rinnalla. Alueen eri
rakennusvaiheista kertovalla ja ihmisen mittakaavaa ja vehreyttä
kunnioittavalla rakentamisella luodaan kerroksista, inhimillistä

Kannanotossa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
siten, että uudisrakentamisessa on säilytetty puoliavoin korttelira-
kenne. Uudisrakennusten sijoittuminen suurin piirtein samoille si-
joille, kun purettavat rakennukset, mahdollistaa jossain määrin
olevan puuston säilyttämistä tonteilla. Uudisrakentamisen Aarre-
puiston puoleisten rakennusalojen jäsentelyllä on pyritty turvaa-
maan asuinkorttelin nykyisen kaltainen avautuminen Aarrepuis-
toon, sekä kerroksellinen mittakaava. Alueen ominaispiirteitä pyri-
tään vaalimaan yleiskaavan tehokkuuden puitteissa. Nykyistä te-
hokkaampi rakentaminen muuttaa kuitenkin myös asuinalueen
luonnetta.

HSL:n kannanotossa todettiin, että HSL:n näkökulmasta täyden-
nysrakentaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle Mellun-
mäen metroaseman läheisyyteen on kannatettavaa.



23 (25)

Vastineet kannanottoihin on esitetty tarkemmin vuorovaikutusra-
portissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta
tuli yksi kirjallinen mielipide:

rakennusten kolopesijälintujen pesäpaikkojen sekä elinympäristö-
jen säilyminen riittävässä määrin. Mikäli purettavissa olemassa-
olevissa rakennuksissa on pesintäyhdyskuntia, väliaikaisia pesä-
paikkoja on hyvä tarjota myös esimerkiksi parakkien yhteydessä
tai työmaa-aidoissa. Pesinnät huomioitava myös purkuajankoh-

Vastine mielipiteeseen on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 13.9. 12.10.2021

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus.

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat purkavan uu-
disrakentamisen ilmastovaikutuksiin sekä purkujätteen käsittelyyn.
Tämän lisäksi muistutuksessa käytiin läpi perusteita sille, että

-4 raken-
nukset tulisi peruskorjata, varustaa hissein ja mahdollisesti korot-

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä.

Kaupunginmuseon lausunnossa esitetyissä huomautuksissa kaa-
varatkaisua on käyty läpi kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta. Kaupunginmuseo toteaa seuraavaa:

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa
kaupunginmuseo viittasi Mellunmäen ja Vesalan suunnitteluperi-
aatteiden luonnokseen, jossa esiin nostettujen alueiden ominai-
suuksien ja vahvuuksien kuten hengittävän kaupunkirakenteen,
nähtävissä olevan kerrostuneen kaupunkirakenteen rakentamisen
eri aikakausineen ja mittakaavoineen ja turvallisen sekä viihtyisä
kävelyn ja pyöräilyn ympäristön sekä hyvät yhteydet ympäröiville
virkistysalueille kaupunginmuseo näki lähtökohtaisesti tukevan
monelta osin kulttuuriympäristön vaalimista ja olemassa olevan
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-luvun rakennuskannan inhimillinen
mittakaava ja rakennuksia reunustava, vuosikymmenien kuluessa
kasvaneen kasvillisuuden luoma vehreä ympäristö tulisivat ase-
makaavan muutoksen mahdollistamana olennaisesti muuttumaan
selvästi rakennetummaksi ja tiiviimmäksi. Tämä pelkästään purka-
miseen ja mittavaan uudisrakentamiseen perustava muutos ei ol-

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteaa lausunnossaan seu-
raavaa:

sen tavoitteiden mukaisesti alueen asuntomuotojakaumaa kehite-
tään monipuolisemmaksi ja lisätään muuta kuin kaupungin
vuokra-

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) esittää
lausuntonaan, että kaava-alueen jatkosuunnittelussa tulee selvit-
tää jätevesiviemärille tarkoituksenmukaisin reitti.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

- Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
- kaupunginmuseo, kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa:

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

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

Aineistoon tehdyt täydennykset:

- kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

- kaavaselostuksen liitteeksi on lisätty rakentamisen hiilitaselas-
kemat käyttäen HAVA-työkalua (Helsingin asemakaavojen vä-
hähiilisyyden arviointimenetelmä).
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Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti 18.1.2022 kaupunginhallituk-
selle 11.1.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro
12717 hyväksymistä.

Lisäksi lautakunta päätti, että rakennusaikaisten töiden yhtey-
dessä pyritään välttämään pysyviä muutoksia Aarrepuistoon, ku-
ten puiden kaatoja. On myös huomioitava, että rakennushanke on
aina velvollinen korjaamaan hankkeen aiheuttamat muutokset
puistoalueella vähintään entiseen tasoon.

Asemakaavoituspalvelu teki teknisen korjauksen kaavakartan
kaavamääräysten kohtaan Ilmastonmuutos  hillintä ja sopeutu-
minen. Kaavamääräys rakennus- tai purkuluvan hyväksy-

on muutettu muo-
toon:
muksen mukaan on liitettävä selvitys rakennuksen purkumateriaa-
lien kestävästä käsittelystä.

Helsingissä 18.1.2022

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö





































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
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Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue
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Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti
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Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi
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Baanaverkko

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

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, päiväaika klo 7-22
tiet, kadut, metro,
raitiotie ja junaliikenne
ennusteliikenne KAVL

viitesuunnitelman mukaiset
uudet rakennusmassat,
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Mittakaava 1:1000 (A3)
Päivämäärä: 29.04.21
CadnaA 2019 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Sitowise Oy
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1. Lähtökohdat

Suunnittelualue sijaitsee Mellunkylän kaupunginosassa (47), noin 500 metrin päässä Mel-
lunkylän metroasemalta. Nykyään alueella sijaitsee 80-luvulla valmistuneita kaupungin
vuokra-asuntoja (nykyiset asemakaava-alueet AK47307 sekä AK47308), jotka puretaan uu-
sien rakennusten tieltä. Alue rajautuu pohjoisessa Aarteenetsijäntiehen ja etelässä vuosina
2005 - 2007 kunnostettuun Aarrepuistoon, jonka keskellä mutkittelee Mellunkylänpuro. Alue
viettää vahvasti laaksomaiseen Aarrepuistoon päin. Kätköpolku halkaisee julkisena katu-
alueena suunnittelualueen itäosaa, ja reittiä käytetään varsinkin yhteytenä puistoon.

2. Pihan suunnitteluperiaatteet

Suunnitelma käsittää uuden kaavan korttelien piha-alueet, niiden toimintojen tilavaraukset
ja sijainnin sekä tonttien sisäiset kulkuyhteydet.
Pihasuunnitelman lähtökohdaksi on otettu ilmastoviisauden, monimuotoisuuden, luonto-
hyötyjen ja yhteisöllisyyden edistäminen, mikä näkyy muun muassa alueen kasvillisuu-
dessa, materiaaleissa, toiminnoissa ja hulevesien viivytysratkaisuissa.
Pihan pintamateriaaleissa on pyritty suosimaan vettä läpäiseviä materiaaleja, ja viherkatot
edistävät tontilla tapahtuvaa hulevesien viivytystä entisestään. Suurin osa hulevesistä vii-
vytetään pihan viherpainanteissa.
Kasvillisuuden tärkeänä lähtökohtana on vanhojen puiden säilyttämiseen pyrkiminen.  Li-
säksi alueelle istutetaan monipuolista kasvillisuutta, joka luo viihtyisiä oleskelutiloja ja eliös-
tölle erilaisia elinympäristöjä. Viljelylaatikot lisäävät muiden oleskelupaikkojen ohella alueen
yhteisöllisyyttä ja tuovat luontohyödyt näkyväksi osaksi pihaa.
Leikkialueet ja muut oleskelutoiminnot sijoittuvat keskeisille, pienilmastoltaan sopiville pai-
koille, jossa kaikki asukkaat pääsevät hyödyntämään niitä. Kulkureitit ottavat huomioon
tonttien rajat ja niiden hallintamuodot. Alueen eteläpuolella on johtorasite, jonka päälle osoi-
tetaan kivituhkapintainen huoltoreitti.

3. Vihertehokkuuslaskelma
Kohteeseen laadittiin vihertehokkuustarkastelu osana piha- ja hulevesisuunnitelmaa.
Vihertehokkuuden tavoitetaso asumiseen kaavoitetulla tontilla on 0,9. Helsingin vihertehok-
kuustyökalulla laskettuna esitetyn pihasuunnitelman mukainen viherkerroin on 0,92.
Piha-alueella viherkertoimeen vaikuttavat myönteisesti etenkin säilytettävät puut, istutetta-
vat puut, monipuolinen kasvillisuus perhosniittyineen, viherpintaiset viivytyspainanteet sekä
muut läpäisevät pinnat.

4. Hulevesien hallinnan periaatteet
Kortteleiden hulevesien hallinnan tavoitteena on viivyttää hulevesiä lähellä niiden syntypaik-
koja ennen niiden johtamista pois kortteleista. Lisäksi muodostuvien hulevesien määrää
minimoidaan suosimalla vettä läpäiseviä pintamateriaaleja. Hulevesien viivytysjärjestelmät
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mitoitetaan kaavamääräyksen periaatteella, jonka mukaan jokaista 100 m2 vettä läpäise-
mätöntä pintaa kohti viivytetään 1 m3 hulevettä.
Alustavassa hulevesien hallintasuunnitelmassa käytettiin mitoitussateena 150 l/s/ha rank-
kasadetta, jonka kesto on 10 min. Tulvamitoituksessa käytettiin 167 l/s/ha rankkasadetta,
jonka kesto on 30 min. Vettä läpäisemättömien pintojen määrä laskettiin valumakertoimella
painottaen. Kortteleiden valumakertoimet, mitoitussateella muodostuvat virtaamat ja hule-
vesien määrät, vettä läpäisemättömien pintojen määrät sekä viivytystarpeet on esitetty tau-
lukossa 1.

Kortteleiden hulevesien hallinta toteutetaan pääosin maanpäällisillä viivytyspainanteilla,
joissa on niihin soveltuvaa kasvillisuutta. Kohdissa, joissa tiiviin maankäytön vuoksi ei ole
mahdollista viivyttää hulevesiä maanpäällisesti, voidaan käyttää maanalaista viivytysjärjes-
telmää. Alustavassa suunnitelmassa on käytetty maanalaisina viivytysrakenteina putkisäili-
öitä, joiden halkaisija on 800 mm. Maanalaisena viivytysjärjestelmänä voidaan käyttää
myös esim. hulevesitunneleita tai -kasetteja. Suunnitelmassa on oletettu, että kattovedet
voidaan johtaa viivytysrakenteisiin esim. rännikaivojen ja kourujen avulla ja piha-alueiden
hulevedet pintavaluntana ja ritiläkaivojen kautta. Viivytyspainanteiden keskisyvyytenä on
käytetty 0,3 m.
Viivytetyt hulevedet ja viivytysjärjestelmän ylivuoto johdetaan korttelin sisäisen huleve-
siviemärin avulla hulevesiviemäriverkostoon. Viivytysrakenteiden tarkemmassa sijoitte-
lussa ja suunnittelussa on huomioitava riittävät suojaetäisyydet suunniteltuihin rakennuksiin
ja johtorasitteeseen. Lisäksi jatkosuunnittelussa tulee huomioida se, että viivytysrakentei-
den tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla ylivuoto. Sa-
malla tarkennetaan kortteleiden hulevesiviemäreiden liitospisteet.
Rakentamisen aikaiset hulevedet on käsiteltävä siten, ettei niiden mukana kulkeudu kiinto-
ainesta läheiseen Mellunkylänpuroon.

Taulukko 1. Kortteleiden hulevesien hallinnan mitoitukset ja laskentojen tulokset.

Valumaker-
roin

Virtaama [l/s] Muodostuvat
hulevedet

[m3]

Läpäisemä-
töntä pintaa

[m2]

Viivytys-
tarve [m3]

Kortteli 47307 0,57 88,0 52,8 5870 58,7
Kortteli 47308 0,65 36,8 22,1 2450 24,5

Liitteet
Liite 1. Vihertehokkuuslaskelma









Aarteenetsijäntie 2-4,  asemakaavan muutos, 9.11.2021

Tunnusluvut Hiilijalanjälki Hiilikädenjälki Yksikkö Kommentti
Yhteensä 244 655 171 612 kg CO2e/a 50 v. tarkasteluajanjakso
Kerrosneliötä kohden 13 9 kg CO2e/k-m2/a 50 v. tarkasteluajanjakso
Asukasta kohden 583 409 kg CO2e/asukas/a 50 v. tarkasteluajanjakso
Työpaikkaa kohden 0 0 kg CO2e/työpaikka/a 50 v. tarkasteluajanjakso

Osa-alueittain Hiilijalanjälki Hiilikädenjälki Yksikkö
Esirakentaminen 1 596 0 kg CO2e/a

Infra ja yleiset alueet 11 070 0 kg CO2e/a

Rakennukset ja tontit 144 538 171 612 kg CO2e/a

Energiankulutus 46 741 kg CO2e/a

Liikenne 40 831 kg CO2e/a

Maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastot -122 kg CO2e/a
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Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmän (HAVA) keskeisimmät rajaukset ja laskennan oletukset

Työkalulla voidaan tarkastella Helsingin asemakaavojen elinkaaren hiilijalanjälki- ja kädenjälki (positiiviset ilmastovaikutukset) vaikutuksia.
HAVA-laskelmat tehdään 50 vuoden tarkasteluajanjaksolle sisältäen alueen rakentamisen, käytön ja purkamisen vaikutuksia. Kaikkien
kaavahankkeiden oletetaan valmistuvan vuonna 2025.

Menetelmä arvioi asioita, jotka ovat merkityksellisiä kokonaisuuden kannalta ja joihin on mahdollista vaikuttaa asemakaavoituksen
yhteydessä.
Laskuri on tarkoitettu tyypillisille asemakaavahankkeille: laajuus n. 1-5 tonttia tai korttelia, pääkäyttötarkoituksena asuin- ja/tai
toimistorakentaminen.

Isompia kaavoja tarkasteltaessa mm. esirakentamisen ja liikenteen vaikutukset tulee arvioida erikseen. Muiden osa-alueiden kohdalla
isompien hankkeiden tarkastelussa kannattaa käyttää tapauskohtaista harkintaa: menetelmä ei esimerkiksi mahdollista alueellisen
matalalämpöverkon tarkastelemista.

Esirakentaminen
Osiossa arvioidaan olemassa olevien rakennusten purkamisen päästöt. Muiden esirakentamisen päästöjen arviointi vaatii erillisen
asiantuntijaselvityksen. Purkamisen ominaispäästöarvot perustuvat co2data.fi -palvelun tietoihin.

Infra ja yleiset alueet
Osiossa arvioidaan katujen, jalankulun ja pyöräilyn alueiden, katu-toriaukioiden, virkistysalueiden sekä erikoisrakenteiden (silta, rata tms.)
rakentamisen ja ylläpidon hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä. Muun infran osuus (1 % päästöistä) lisätään kokonaisuuteen. Ominaispäästöarvot
perustuvat julkaistuun kirjallisuuteen, erityisesti kaavoituksen ekolaskurin KEKOn taustamateriaaliin.

Rakennukset ja tontit
Osiossa arvioidaan kaikki arviointialueen tontitm ml. olemassa olevat rakennukset ja uudisrakentaminen. Rakentamisen päästövaikutukset
perustuvat Ympäristöministeriön tilaamaan selvitykseen. Piharakentamisen päästöt arvioidaan kuten Infran ja yleisten alueiden rakennetut



Aarteenetsijäntie 2-4,  asemakaavan muutos, 9.11.2021

perustuvat Ympäristöministeriön tilaamaan selvitykseen. Piharakentamisen päästöt arvioidaan kuten Infran ja yleisten alueiden rakennetut
viheralueet.

Energiankulutus
Osiossa arvioidaan rakennusten ja katuvalaistuksen energiankulutuksen hiilijalanjälkeä. Energian ominaispäästöarviot perustuvat Helenin
kaukolämmityksen päästöskenaarioon ja Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaan raporttiin (Yhteenveto toimialojen vähähiilisyyden
tiekartoista).

Liikenne
Osiossa arvioidaan tarkastelualueen rakennuksista tehtävät henkilöliikenteen arkimatkat ja kotimaan vapaa-ajan matkat. VApaa-ajan
matkoista huomioidaan vain Helmet-mallin rajauksen mukainen alue. Tarkastelu ei sisällä ulkomaanmatkoja. Päästöt käsittävät nk.
pakoputkipäästöt, eli sähkön ja polttoaineiden tuotannon päästöjä ei huomioida. Päästöarvio ei sisällä ajoneuvojen valmistuksen päästöjä.
Matkaluvut (matkaa/v) perustuvat Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa -suunnitteluohjeeseen ja Liiteri-karttapalvelun
yhryskuntarakenteen vyöhykejakoon. Laskennassa oletetaan, että matkoja syntyy viikossa kuusi kertaa vuorokausiarvion määrä. Matkojen
keskipituuden pohjautuvatt HSL:n HELMET -liikenne-ennustejärjestelmän tietoihin. Ajoneuvojen ominaispäästöt on arvioitu käyttäen
Liikenne- ja viestintäministeriön ennusteen perusteella ja HSL:n kalustokehitysennusteeseen pohjautuen.

Maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastot
Osiossa arvioidaan maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoa sisältäen tulevat hiilinieluvaikutukset. Viheralueluokkien hiilivaraston ja -nielun
arvot perustuvat HSY:n julkaisemaan selvitykseen pääkaupunkiseudun arvoista. Tarkasteluajanjaksolla uusiin puistoihin syntyvän
hiilivaraston oletetaan vastaavan arviota rakennettujen viheralueiden hiilivarastosta.


