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Alueen sijainti:
Kaava-alue sijaitsee Tapanilan aseman eteläpuolella. Alue rajau-
tuu lännessä Viertolantiehen, pohjoisessa Fallkullantiehen, idässä
päärataan ja etelässä nykyisiin teollisuuskortteleihin.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.
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Tiivistelmä

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta, teolli-
suusrakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia, sekä katualueita Tapanilan aseman
eteläpuolella pääradan länsipuolella.

Kaavaratkaisu on tehty, koska Helsingin kaupunki pyrkii kehittä-
mään olemassa olevia asemanseutuja. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa asumispainotteista täydennysrakentamista hyvälle sijainnille
Tapanilan aseman läheisyyteen sekä parannuksia alueen kävelyn
ja pyöräilyn järjestelyihin kaupungin kestävän kehityksen tavoittei-
den mukaisesti.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, kuinka
juna-aseman läheisyyteen sijoittuva asuinpainotteinen rakentami-
nen saadaan sopeutettua Tapanilan maakunnallisesti arvokkaan
pienalueen viereen. Alueen täydennysrakentamiselle on muodos-
tettu ratkaisu, joka kunnioittaa alueen kulttuurihistoriaa sekä ym-
päröivää kaupunkirakennetta.

Kaava-alueeseen kuuluvat teollisuusrakennusten korttelialueet
muuttuvat asuinkerrostalojen korttelialueiksi lukuun ottamatta lä-
himpänä asemaa sijaitsevaa Viertolantie 2:n tonttia, josta osa säi-
lyy nykyisen kaltaiset toiminnot mahdollistavana toimitilarakennus-
ten korttelialueena. Tontilla mahdollistetaan kahdesta vanhasta
rakennuksesta suuremman säilyminen. Osoitteessa Malmin kaup-
patie 43 säilytetään suojeltu puinen rakennus osana asuinraken-
nusten korttelialuetta.

Viertolantien katutilaa on levennetty kadun itäreunalla niin, että
kadun molemmin puolin saadaan luotua kulkuväylät kävelylle ja
pyöräilylle. Pääradan itäreunaan linjatun pyöräliikenteen Pohjois-
baanan tilavaraukset on tutkittu kaavan laatimisen yhteydessä.
Baanan rakentaminen ei vaadi muutoksia voimassa oleviin ase-
makaavoihin nähden.

Uutta asuntokerrosalaa on 22 900 k-m2 huomioiden asuinkerros-
talojen liiketilat, ja toimitilakerrosalaa 4 000 k-m2 säilyvä teolli-
suusrakennus mukaan laskien. Asukasmäärän lisäys on noin 570
asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.
nro 7139), joka mahdollistaa uuden jalkakäytävän sijoittamisen
Viertolantien itälaidalle. Ratkaisu sallii myös yksisuuntaisten pyö-
räliikenteen järjestelyjen rakentamisen Viertolantielle tulevaisuu-
dessa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Ta-
panilan aseman läheisyyteen syntyy uutta asuinrakentamista,
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joka monipuolistaa alueen asuntotarjontaa ja tasapainottaa asu-
misen hallintamuotojakaumaa. Alueen rakentamisen kokonaismit-
takaava muuttuu, kun radan varteen tulee nykyistä tehokkaampaa
rakentamista. Teollisuusrakentamisen määrä vähenee, kun tyhjil-
lään olevien teollisuustonttien käyttötarkoitus muuttuu, ja säilyvät
toiminnot liittyvät osaksi uutta asuinpainotteisempaa kortteliraken-
netta.

Helsingin kaupunki omistaa osoitteessa Viertolantie 6 sijaitsevan
tontin 39374/2 sekä kaava-alueeseen kuuluvat katualueet. Osoit-
teissa Viertolantie 2 ja 4 sekä Malmin kauppatie 43 sijaitsevat ton-
tit ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden
kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 113 muistutusta, joista yhdessä oli yhteensä 35 allekirjoitta-
jaa). Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui kolme kirjettä. Muistu-
tuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Viertolantien uuden
rakentamisen toimintoihin, mittakaavaan ja tyyliin sekä olemassa
oleviin rakennuksiin, viheralueisiin; meluun, tärinään, maaperän
pilaantuneisuuteen ja rakennustekniikkaan; liikenteen järjestelyi-
hin, kierrätyspisteeseen sekä kaavoitusprosessiin ja vuorovaiku-
tukseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat uuden sähkönjakelu-
muuntamon sijoittamiseen, bussiliikenteen sujuvuuteen, pyörälii-
kenteen kaistajärjestelyihin, vesi- ja jätehuollon järjestelyihin, alu-
een kulttuurihistoriaan, ympäristöhäiriöihin, hulevesiin ja radan lä-
heisyyteen rakentamiseen. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia,
jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä
luvussa.

Asemakaavan kuvaus

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa asumispainotteista
täydennysrakentamista hyvälle sijainnille Tapanilan aseman lähei-
syyteen sekä mahdollistaa muutoksia alueen kävelyn ja pyöräilyn
järjestelyihin. Asuntojen sijoittaminen hyvien joukkoliikenneyh-
teyksien sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien ääreen tukee kau-
pungin kestävän kehityksen tavoitteita.

Alueen täydennysrakentamisessa on tavoitteena ratkaisu, joka
kunnioittaa alueen kulttuurihistoriaa sekä ympäröivää kaupunkira-
kennetta. Radan länsipuolella palaneen tapettitehtaan tontille ja
sen viereisille kiinteistöille osoitetaan uusia asuinkerrostaloja sekä
niihin liittyviä katutason liiketiloja. Kaavassa osoitetaan mahdolli-
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suus säilyttää suurin lähinnä asemaa sijaitsevista nykyisistä teolli-
suusrakennuksista, mikä tukee yleiskaavan tavoitetta C3-lähikes-
kustan toiminnallisesta sekoittuneisuudesta.

Viertolantien katujärjestelyjä päivitetään niin, että kadun itäreu-
naan voidaan sijoittaa jalkakäytävä. Tavoitteena on myös mahdol-
listaa pyöräilyn yksisuuntaisten järjestelyjen toteuttaminen Vierto-
lantielle. Radan itäpuolella mahdollistetaan pääradan suuntaisen
pyöräilybaanan sijoittuminen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että asemakaavaehdotus mahdollistaa kaupunki-
rakenteen ilmastoviisaan tiivistymisen hyvien joukkoliikenneyh-
teyksien äärellä Tapanilan kaupunginosan omaleimaisuus huomi-
oiden. Pohjoisbaana ja Viertolantien pyöräilyjärjestelyjen selkeyt-
täminen tukevat pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteita.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 31 635 m2.

Kaavaratkaisun myötä kaava-alueen kokonaiskerrosala kasvaa
4 816 k-m2:llä. Asemakaavassa on osoitettu alueelle rakennusoi-
keutta yhteensä 26 900 k-m2, josta uutta asuntokerrosalaa on
22 900 k-m2 maantasokerroksen liiketilat (140 k-m2) huomioiden
ja toimitilakerrosalaa 4 000 k-m2. Asukasmäärän lisäys on n. 570
asukasta.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue muodostuu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teol-
lisuusrakennusten korttelialueesta, teollisuusrakennusten kortteli-
alueesta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaati-
muksia sekä katualueista, jotka sijaitsevat Tapanilan aseman ete-
läpuolella pääradan länsipuolella.

Suunnittelualue sijaitsee Uudenmaan liiton maakunnallisesti ar-
vokkaaksi kulttuuriympäristöksi määrittelemän Tapaninkylän
asuntoalueen rajauksen sisäpuolella. Alueen on katsottu edusta-
van hyvin 1900-luvun alkupuolen esikaupunkirakentamista radan
varressa. Suunnittelualueen viereinen Tapanilan asuntoaluekoko-
naisuus on määritelty Helsingin kaupungin toimesta Helsingin
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittäväksi alueeksi.

Suunnittelualueen eteläpuolella on pienteollisuusrakentamisen
vyöhyke, joka on toiminnallisesti osa laajempaa Ormuspellon alu-
etta.
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Suunnittelualueella pääradan ja Viertolantien välissä on voimassa
olevissa asemakaavoissa teollisuusrakennuksille kaavoitetut kort-
telialueet. Viertolantien pohjoispäässä sijaitsevalla tontilla on
kaksi 1930-luvulla valmistunutta punatiilistä teollisuusrakennusta.
Nk. autonkoritehtaan rakennuksissa on nykyisin mm. taiteilijoiden
työtiloja, ilmaisukoulu, sisustusliikkeitä, käsityöläisten työtiloja ja
autokorjaamo. Rakennusten sijoittuminen ja laajuus eivät vastaa
voimassa olevaa asemakaavaa. Tästä etelään nk. entisen tapetti-
tehtaan tontilla olevat teollisuusrakennukset vaurioituivat pahoin
tulipalossa vuonna 2017, ja ne on sittemmin purettu.

Viertolantie 6:ssa sijaitseva tontti on rakentamaton, ja vuokrattuna
siirtolavojen varastointia varten. Korttelialueen eteläisimmällä ton-
tilla osoitteessa Malmin Kauppatie 43 sijaitsee puuhöyläämö,
jonka osaksi kuuluva 1930-luvulla rakennettu suojeltu puuraken-
nus on toiminut aikanaan osuuskassan konttorina.

Teollisuusrakennusten korttelialueen tonttien yhteenlaskettu ra-
kennusoikeus voimassa olevissa asemakaavoissa on 22 084 k-
m2.

Asuinkerrostalojen korttelialueet (AK)

Kerrostalorakentaminen on osoitettu kaavassa asuinkerrostalojen
(AK) korttelialueille. Korttelialueilla rakennusten massoittelussa on
huomioitu niiden liittyminen alueen muuhun rakennuskantaan ker-
roslukujen porrastamisella, sekä räystäskorkoja ja kattomuotoja
koskevilla määräyksillä. Kaavassa on kiinnitetty huomiota erityi-
sesti Viertolantiehen rajautuvien rakennusten istumiseen ympäris-
töönsä sekä alueen melunsuojaukseen.

Viertolantien varressa rakennukset on määritelty sijoitettavaksi
niin, että ne eivät muodosta pitkää yhtenäistä seinämää vastapäi-
sen pientaloalueen suuntaan. Kaavaratkaisussa Viertolantien var-
ren rakennukset ovat typologialtaan pistetaloja, jotka vuorottelevat
kadulle avautuvien piha-alueiden kanssa. Suoraan katualueeseen
rajautuvat rakennukset on määrätty rakennettavaksi kiinni kadun
puoleisen rakennusalan reunaan. Korttelialueen kapeimmalla ton-
tilla lähimpänä asemaa rakennukset on keskitetty radan varteen
niin, että tontin piha sijoittuu Viertolantien ja olemassa olevan
asuinalueen suuntaan. Radan puolelle sijoittuvat lamellirakennuk-
set on määrätty toteutettavaksi luhtikäytävätaloina.

Asuinrakennukset on asemakaavassa määritelty pääosin III VI-
kerroksisiksi niin, että kortteleiden matalimmat rakennukset rajau-
tuvat Viertolantiehen. Kaava-alueen pohjoisosassa lähimpänä
asemaa sijaitsevat rakennukset ovat VI-kerroksisia, ja alueen kes-
kiosassa tonttien keskellä olevat rakennukset osin kuusikerroksi-
sia (kerrosluku VI 2/3). Radan varren luhtikäytävätalot ovat V-VI
kerroksisia. Tontin pohjoisosaan Viertolantien puolelle on osoi-
tettu kaksikerroksinen rakennus.
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Kaavassa on määrätty, että Viertolantiehen rajautuvat rakennuk-
set ovat enimmillään kolmikerroksisia ja niiden räystäslinja saa
olla korkeintaan 1,3 metriä ylimmän kokonaisen kerroksen lat-
tiakoron yläpuolella. Määräyksellä varmistetaan, että suoraan Ta-
panilan maakunnallisesti arvokkaan pientaloalueen suuntaan liit-
tyvät rakennukset ovat enimmillään kolmikerroksisia, ja niiden
räystäslinja on toisen kerroksen korkeudella.

Lähimpänä asemaa sijaitsevissa VI-kerroksisissa asuinkerrosta-
loissa räystäslinja saa olla korkeintaan 1,3 metriä toiseksi ylim-
män kokonaisen kerroksen lattiakoron yläpuolella, jolloin tontin
rautatiealueen puoleiseen osaan sijoitettujen rakennusten räys-
täslinja sijoittuu neljännen kerroksen korkeudelle. Määräykset ei-
vät koske tontin 39374/17 Viertolantien puoleista kaksikerroksista
rakennusalaa.

Räystäslinjan yläpuolelle on sallittua rakentaa julkisivupinnan ta-
soon kytkeytyviä ikkuna- ja parvekelyhtyjä korkeintaan 60 % mat-
kalle julkisivun leveydestä. Rautatiealueeseen rajautuvilla raken-
nusaloilla ikkuna- ja parvekelyhtyjä saa rakentaa korkeintaan
90 % matkalle julkisivun leveydestä.

Kaavakartassa rakennuksille merkitty harjansuuntaa osoittava
viiva muodostaa merkintänä yhdessä muiden määräysten kanssa
rakennuksille kattomuodon, joka sopeuttaa rakennuksia ympäris-
tön rakentamiseen. Kaavassa on lisäksi erikseen määrätty, että
rakennuksissa ei saa olla tasakattoa. Ilmanvaihtokonehuoneet ja
muut tekniset tilat on määrätty sijoitettavaksi vesikaton sisäpuo-
lelle. Ilmanvaihtokonehuoneita saa sijoittaa suurimman sallitun
kerrosluvun yläpuolelle, ja ne tulee suunnitella osana rakennusten
arkkitehtuuria. Ullakolle saa sijoittaa pääkäyttötarkoituksen mukai-
sia tiloja.

Asemakaavassa on määrätty, että rakennusten julkisivujen on ol-
tava pääosin paikalla muurattua tiiltä, muurauksen päälle tehtyä
rappausta tai puuverhoiltuja. Lämpörappausta ei sallita. Tontilla
39374/17 Viertolantien puoleisen kaksikerroksisen rakennuksen
julkisivujen on oltava paikalla muurattua punatiiltä.

Rakennuksen julkisivujen on oltava keskenään erisävyisiä vierek-
käisissä rakennuksissa, millä on haluttu liittää ne paremmin laa-
jemman alueen moni-ilmeisten rakennusten kokonaisuuteen. Ton-
tilla 39374/17 rakennusten kahden ylimmän kerroksen julkisivu-
materiaalin tulee olla rautatiealueen puoleisia julkisivuja lukuun
ottamatta vesikatteen kaltaista, esimerkiksi konesaumattua peltiä,
millä on pyritty jäsentämään rakennusten pystysuunnan mittakaa-
vaa.

Asemakaavassa on osoitettu asuinkerrostaloihin paikat kolmelle
uudelle liiketilalle. Liiketilat on sijoitettu Viertolantien ja Päivölän-
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tien risteyksen tuntumaan alueen pohjoisosassa sekä Viertolan-
tien varteen lähelle liikennesuunnitelmassa osoitettua uutta bussi-
pysäkkiä. Kaavassa on lisäksi määrätty, että Viertolantien varrella
maantasokerroksen julkisivuissa on oltava suuria ikkunoita, jotta
rakennukset eivät anna kadulle umpinaista vaikutelmaa.

Rakennusten pihat sijoittuvat Viertolantien varteen sekä kortteli-
alueiden keskelle. Kaavassa on määrätty istutettavaksi rakenta-
matta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki- ja oles-
kelualueina tai pysäköimiseen. Tonteille tulee lisäksi istuttaa
maanvaraisia puita ja pensaita. Tonttien 39374/20 25 keskinäiset
yleiset piha-alueet tulee suunnitella yhteiskäyttöisiksi. Yhteiskäyt-
töiset piha-alueet on rakennettava nimetyille tonteille laadittujen
kokonaissuunnitelmien mukaan.

Tontilla 39374/17 on osoitettu puin ja/tai pensain istutettava alue
Viertolantien varteen sekä Fallkullantien kulmaan. Tonttien välis-
ten pihojen aitaaminen ei ole sallittua. Kaavassa on osoitettu oh-
jeelliset sijainnit pihojen leikki- ja oleskelualueille. Kaavakartassa
on lisäksi osoitettu joitain maanpinnan likimääräisiä korkeusase-
mia.

Tontille 39374/17 on osoitettu aukiomainen alueen osa tontin poh-
joiskulmaan liiketilan edustalle. Aukion pintamateriaaliksi on mää-
rätty luonnonkivi tai muu alueelle sopiva kestävä materiaali.

Tontille 39374/17 on osoitettu maanalainen pysäköintitila, jonka
saa rakentaa asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi. Pysä-
köintitilan yläpuolinen pihakansi tulee rakentaa ja istuttaa leikki- ja
oleskelualueeksi ja muuhun piha-alueeseen liittyväksi. Pihakan-
nelle ei saa sijoittaa autopaikkoja eikä jätehuoltoa. Pihakanteen
rakennettavat savunpoistoluukut on määrätty suunniteltavaksi
osana piharakenteita ja rakennuksen arkkitehtuuria.

Pihoihin liittyen kaavaratkaisussa on määrätty, että tonteilla tulee
välttää vettä läpäisemättömiä pintamateriaaleja ja suosia huleve-
siä pidättäviä rakenteita. Tonteille on lisäksi osoitettu sijainniltaan
ohjeelliset hulevesien hallintaan varatut alueen osat kaava-alu-
eelle laaditun hulevesiselvityksen perusteella. Tonttien viherte-
hokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoiteluku. Il-
mastotavoitteita tukien tonteilla tulee soveltaa matalaenergiara-
kentamisen periaatteita ja tuottaa uusiutuvaa energiaa. Uusiutu-
van energian tuottamiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella
osana rakennusten arkkitehtuuria.

Kaavassa on määrätty, että asukkaiden käyttöön tulee rakentaa
riittävien varasto- ja huoltotilojen lisäksi muista asumisen aputi-
loista vähintään talopesula, kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajanti-
loja. Mainitut tilat sekä tekniset tilat, pysäköintitilat ja väestönsuo-
jat saa rakentaa asemakaavakarttaa merkityn kerrosalan lisäksi,
ja ne voivat sijaita myös naapuritontilla.
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Tonteille saa rakentaa talousrakennuksia asemakaavakarttaan
merkityn kerrosalan lisäksi rakennusalan ulkopuolelle.

Talousrakennuksissa tulee olla viherkatto. Talousrakennusten jul-
kisivumateriaalin on oltava puuta lukuun ottamatta tonttia
39374/17, jolla rakennuksen julkisivujen on oltava punatiiltä.

Osoitteessa Malmin kauppatie 43 sijaitseva entinen osuuskaupan
kassa on osoitettu suojeltavaksi sr-2-merkinnällä. Suojeltu raken-
nus on osoitettu asukkaiden yhteistiloiksi, jonka rakennusoikeus
on 200 k-m2.

Asemakaavassa on esitetty tontille 39374/17 rautatiealueeseen
rajautuva tukimuuri, joka tulee ulottaa kiinni katualueen rajaan.
Muurin rakentamisella halutaan turvallisuussyistä estää suora
kulku tontilta Fallkullantien sillan suuntaan. Kaavassa määrätään,
että rakennusluvan hakemisen yhteydessä on sovittava rata-alu-
een haltijan kanssa aidan korkeudesta ja toteuttamisesta yhtenäi-
sen estevaikutuksen aikaan saamiseksi rautatiealueen suuntaan
joko tontin tai rautatiealueen puolella.

Melulta suojattujen oleskelupihojen aikaansaamiseksi kaavaehdo-
tuksessa on osoitettu rakennettavaksi rakenteeltaan soveltuva ja
riittävän korkea melulta suojaava aita kohtiin, joissa ne on todettu
tarpeelliseksi laaditun meluselvityksen perusteella. Aitojen on ol-
tava puuverhoiltuja lukuun ottamatta pohjoisinta tonttia 39374/17,
jolla aidan on oltava punatiilinen ja paikalla muurattu. Talousra-
kennusten rakenteet saavat olla osa aitaa. Alueen eteläosaan on
osoitettu melueste, jonka yläreunan likimääräisen korkeusaseman
tulee olla +24,5. Meluesteen tulee olla molemmin puolin vähintään
osittain ääntä vaimentava.

Asemakaavassa on annettu lisäksi useita kaavamääräyksiä liit-
tyen liikennemelun ja junaliikenteen aiheuttamien värähtelyhaitto-
jen torjuntaan. Näitä on kuvattu tarkemmin alempana selostuksen
kohdassa ympäristöhäiriöt.

Kaavakartassa on esitetty alueen eteläosaan tontteja yhdistävän
ajoväylän alle johtokujavaraus vesihuollon järjestelyille. Kaava-
alueelle, pois lukien tontilla 39374/17, ei sallita kaavassa maan-
alaisia kellarikerroksia. Edellä mainitulla tontilla kellarin rakentami-
nen on sallittua, mikäli se ei alenna orsi- ja pohjavedenpintaa
työnaikaisesti eikä pysyvästi.

Korttelialueilla ajoneuvojen pysäköintiä on osoitettu radan varteen
maantasossa sekä kaksikerroksiseen pysäköintilaitokseen LPA-
korttelialueella. Tontilla 39374/17 pysäköinti on osoitettu pihakan-
nen alle. Ajoyhteys kannenalaiseen pysäköintiin tapahtuu tontille
osoitetulla kaksikerroksisella rakennusalalla sijaitsevan ajorampin
kautta.
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Kaava-alueen eteläosaan on osoitettu rakennusala autokatokselle
radan varren meluesteen edustalle. Autokatoksen rakenteet saa-
vat olla osa meluestettä. Tonteille on osoitettu ajoyhteydet, jotka
palvelevat korttelialueiden pysäköintiä sekä huolto- ja pelastuslii-
kennettä. Alueen pohjoisosaan on risteyksen tuntumaan osoitettu
katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliit-
tymää.

Autojen ja polkupyörien pysäköinnin vaadittavat vähimmäismäärät
on kuvattu tarkemmin alempana selostuksen kohdassa liikenne.

Asuinkerrostalojen kortteleiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on
22 900 k-m2. Asuinkerrostalojen kortteleiden kerrosalassa on mu-
kana yhteensä 140 k-m2 maantasokerroksen liiketiloja. Asuntojen
huoneistoalasta vähintään 40 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa
on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän.

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY-1)

Asemakaava mahdollistaa Viertolantie 2:ssa sijaitsevista teolli-
suusrakennuksista suuremman säilyttämisen muodostamalla sille
oman toimitilarakennusten korttelialueen. Aluetta koskevissa ase-
makaavamääräyksissä tontin 39374/17 käyttötarkoitus, rakennus-
oikeus, rakennusala, kerrosluvut sekä rakennuksen julkisivumate-
riaali on määritelty vastaamaan olemassa olevaa rakennusta ja
sen toimintoja.

Tontin rakennusalojen II- ja III-kerroksiset osat vastaavat ole-
massa olevan rakennuksen massoittelua. Rakennuksen julkisivu-
materiaalin tulee olla punatiiltä. Tontilla sijaitsevan rakennuksen ja
AK-korttelialueen väliin jäävän tontin osan materiaaliksi on kaa-
vassa määrätty luonnonkivi tai muu alueelle sopiva kestävä mate-
riaali. Rakennuksessa ei saa olla tasakattoa.

Tontin pohjoisreunalla on KTY-1-korttelialuetta sekä sen viereistä
AK-korttelialuetta palveleva tonteille yhteinen sijainniltaan likimää-
rinen ajoyhteys. Rakennuksen pysäköinti on kaavassa sallittu ra-
kennuksen edustalle sekä rakennuksen maantasokerrokseen. Au-
tojen ja polkupyörien pysäköinnin vaadittavat vähimmäismäärät
on kuvattu tarkemmin alempana selostuksen kohdassa liikenne.

Uudisrakennukset tai niihin verrattavissa olevat muutokset on
määrätty suunniteltavaksi siten, ettei junaliikenteen aiheuttama
runkoääni/tärinä ylitä tavoitteena pidettäviä enimmäisarvoja ra-
kennusten sisätiloissa.

Korttelialueen rakennusoikeus on 4 000 k-m2, mikä vastaa ole-
massa olevan autonkoritehtaan rakennuksen laajuutta. Raken-
nuksiin saa sijoittaa liike-, näyttely- ja kokoontumistiloja, joita saa
olla tontilla yhteensä enintään 40 % kerrosalasta.
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Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Radan länsipuolelle on osoitettu autopaikkojen korttelialue, joka
rajautuu KTY-1- ja AK-korttelialueiden väliin. Korttelialueelle on
osoitettu rakennusala kaksikerroksiselle pysäköintilaitokselle,
jonka molemmille tasoille on mahdollista ajaa suoraan maanta-
sosta. Pysäköintilaitoksen tulee radan puolelta olla umpinainen ja
yhtenäinen melun leviämisen estämiseksi. Melun leviämistä es-
tävä rakenne tulee toteuttaa koko radan puoleisen korttelialueen
mittaisena, ja sen yläreunan likimääräisen korkeusaseman tulee
olla vähintään +26,6.

LPA-alueelle on kaavassa sallittu sijoittaa autopaikkoja korttelin
39374 tonteilta 20, 21, 22, 23, 24 ja 25.

Liikenne

Lähtökohdat

Kaava-alueeseen kuuluva Viertolantie on katuluokitukseltaan pai-
kallinen kokoojakatu, jolla kulkee bussiliikennettä. Kadun länsireu-
nassa on yhdistetty kävelyn ja pyöräliikenteen väylä. Viertolantien
keskiarkivuorokausiliikenne syksyllä 2021 on noin 3 300 ajoneu-
voa. Ennusteiden mukaan liikennemäärä kasvaa vuoteen 2050
mennessä noin 4 500 ajoneuvoon. Katuluokituksen perusteella
ajoneuvoliikenteen nopeusrajoitus on 40 km/h.

Alueen tärkein joukkoliikenteen keskittymä on Tapanilan asema,
jolla pysähtyvät lähijunat K ja I/P. Junia kulkee ruuhka-aikaan kes-
kustan ja Tikkurilan suuntiin noin 5 minuutin välein, ja asemalta
nousee tällä hetkellä päivittäin kyytiin noin 1200 asiakasta. Ase-
malle on portaat ja hissiyhteys Fallkullantien sillalta.

Viertolantietä pitkin kulkee bussiliikenteen linja 74, jonka lähimmät
pysäkit ovat Päivöläntiellä noin 100 metriä kaava-alueen pohjois-
puolella sekä Vanhalla Tapanilantiellä noin 50 metrin päässä
kaava-alueen eteläkulmasta. Pienkalustolinjan 702 lähin pysäkki
sijaitsee radan itäpuolella Jäkälätiellä noin 100 metriä Tapanilan
asemasta kaakkoon.

Helsingin pyöräliikenteen tavoiteverkostossa pääradan itäreunalle
on linjattu pyöräilyn laatukäytävä eli baana. Baanaverkosto raken-
tuu vaihe kerrallaan tulevien vuosien aikana, eikä sen lopullista
linjausta Tapanilan kohdalla ole vielä määritelty. Pääradan mah-
dollisilla tulevilla lisäraiteilla on suuri vaikutus baanan reitin lin-
jauksen valintaan, ja ratkaisusta riippuen baana saatetaan linjata
kulkemaan Tapanilan kohdalla muualla kuin pääradan varressa.
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Kaavaratkaisu

Kaava-aluetta koskevat liikenneratkaisut on esitelty selostuksen
liitteenä olevassa liikennesuunnitelmassa.

Viertolantielle on liikennesuunnitelmassa osoitettu nykyistä selke-
ämmät kävelyn ja pyöräilyn järjestelyt leventämällä katualuetta
Viertolantien itälaidalla. Esitetyssä ratkaisussa kadun itäreunaan
on osoitettu uusi jalkakäytävä. Kadun länsireunan yhdistetty pyö-
rätie ja jalkakäytävä pysyvät suurin piirtein ennallaan. Kadun mi-
toitus mahdollistaa tulevaisuudessa pyöräliikenteen tavoiteverkon
mukaisen yksisuuntaisen järjestelyn.

Viertolantien puoliväliin on osoitettu paikka uudelle bussipysäkki-
parille, joka korvaa noin 200 metrin päässä Vanhalla Tapanilan-
tiellä sijaitsevan pysäkkiparin. Kuulijankujan kohdalle ja Vanhan
Tapanilantien risteykseen on sijoitettu uusi suojatieylitys. Kaava-
karttaan on merkitty Viertolantien ja Päivöläntien risteyksen tuntu-
maan katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-
neuvoliittymää tontille.

Ennen Viertolantien yksisuuntaisten pyöräilyn järjestelyjen toteut-
tamista kadun pohjoisosaan on mahdollista osoittaa kadun var-
teen lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitettuja kadun varren asia-
kaspaikkoja.

Pääradan ja Tiilentekijänmäen puiston väliin on tutkittu kaavan
laatimisen aikana mahdollisuus sijoittaa radan suuntainen pyöräi-
lybaana. Radan itäpuolinen baana tulisi toteutuessaan sijoittu-
maan rata-alueen puolelle, eikä tämä vaadi muutoksia olemassa
oleviin asemakaavoihin nähden. Rata-alue sekä radan itäpuoliset
osat on jätetty pois suunnittelualueesta kaavan valmisteluaineis-
ton nähtävilläolon jälkeen.

Ajoneuvoliittymät AK- ja KTY-1-tonteille on järjestetty Viertolantien
puolelta lukuun ottamatta kaava-alueen eteläisintä AK-tonttia,
jonka tonttiliittymä on Punttikujan puolella.

Kaava-alueen ajoneuvojen pysäköinti on järjestetty tonttikohtai-
sesti. Tontin 39374/17 autopaikat on sijoitettu pihakannen alle.
Tonttien 39374/20 25 paikat ovat suurimmaksi osaksi LPA-alu-
eella sijaitsevassa kaksitasoisessa pysäköintilaitoksessa sekä
osittain maantasossa piha-alueella. Tonttien 39374/26 27 pysä-
köinti on osoitettu maantasoon tonttien radan puoleiselle sivulle
avopaikoille ja meluesteeseen kytkeytyvään autokatokseen.

Asuinkerrostalojen pysäköinnille on määrätty osoitettavaksi auto-
paikkoja vähintään 1 ap/130 k-m2 lukuun ottamatta tonttia
39374/17, jolle paikkoja tulee aseman läheisyyden vuoksi raken-
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taa vähintään 1 ap/140 k-m2. Tonttien liiketiloille tulee osoittaa vä-
hintään 1 ap/100 k-m2. Lisäksi on varattava asukkaiden vieras-
pysäköintiin vähintään 1 ap/1 000 k-m2.

Kaavassa on sallittu vähentää ajoneuvojen pysäköinnille osoitet-
tavaa kokonaispaikkamäärää, mikäli tontille toteutetaan vaadittua
suurempi/laadukkaampi pyöräpysäköintiratkaisu, jos tontille toteu-
tetaan vähintään 50 autopaikkaa keskitetysti nimeämättöminä, tai
jos tontti liitetään yhteiskäyttöautojärjestelmään.

KTY-1-korttelialueen pysäköinti on sallittu olemassa olevan auton-
koritehtaan maantasokerrokseen sekä rakennuksen edustalle.
Kaavassa on määrätty, että autojen pysäköintiin on osoitettava
vähintään 5 autopaikkaa, mikä perustuu olemassa olevan raken-
nusten käyttäjiltä kartoitettuun tarpeeseen. Tarveselvitys on ase-
makaavan liitteenä. Mikäli nykyinen rakennus korvataan uudisra-
kennuksella tai siihen vertautuvalla muutoksella, tulee pysäköintiä
varten osoittaa 1 ap/100 k-m2.

AK-korttelialueen pyöräpysäköintiin on määrätty osoitettavaksi
asunnoille vähintään 1 pp/30 k-m2. Pyöräpaikoista vähintään
75 % tulee sijoittaa pihatasossa olevaan tai muuten hyvin saavu-
tettavaan ulkoiluvälinevarastoon. Vieraspysäköintiin tulee osoittaa
vähintään 1 pp/1 000 k-m2 asuinrakennusten sisäänkäyntien lä-
heisyyteen. Liike- ja toimistotiloille pyöräpaikkoja tulee osoittaa
vähintään 1 pp/50 k-m2. Kaavaehdotuksessa on määrätty, että
kaikissa ulkotiloissa sijaitsevissa pyöräpaikoissa tulee olla runko-
lukitusmahdollisuus.

KTY-1-korttelialueella liike- ja toimistotilojen pyöräpysäköinnille on
osoitettava vähintään 1 pp/50 k-m2. Pyöräpaikoista vähintään
50 % tulee sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa.

Palvelut

Lähtökohdat

Kaava-alueella ei nykytilanteessa sijaitse julkisia palveluja. Vierto-
lantie 2:n vanhojen teollisuuskiinteistöjen toimitiloissa on alueen
asukkaita ja muita kaupunkilaisia palvelevia toimintoja mukaan lu-
kien mm. teatteri, ilmaisukoulu, sisustusliikkeitä, taiteilijoiden ja
käsityöläisten työtiloja sekä autokorjaamo.

Kaavaratkaisu

Asemakaava mahdollistaa Viertolantie 2:ssa sijaitsevan tontin
suuremman rakennuksen säilymisen, johon sijoittuu suurin osa
tontin nykyisistä toiminnoista. Purettavaksi esitettävässä raken-
nusosassa sijaitsevat tilat poistuvat alueen rakentumisen myötä.
Tiloissa sijaitsee nykyisin autokorjaamo, sisustusliike, taiteilijoiden
työtiloja, moottoripyöräkerho sekä harrastetila. Muodostuvalle
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KTY-1-korttelialueelle sijoittuvan rakennuksen asemakaavan mu-
kainen kerrosala on 4 000 k-m2.

Asemakaavassa on lisäksi osoitettu asuinkerrostaloihin paikat kol-
melle uudelle liiketilalle, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 140 k-
m2. Liiketilat on sijoitettu Viertolantien ja Päivöläntien risteyksen
tuntumaan alueen pohjoisosassa sekä Viertolantien varteen lä-
helle liikennesuunnitelmassa osoitettua uutta bussipysäkkiä.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Suunnittelualue on topografialtaan vaihtelevaa, pääosin lievästi
kumpuilevaa maastoa. Maaperä on täytemaan alla silttiä ja hiek-
kaa. Savikko alkaa suunnittelualueen eteläreunalta ja jatkuu Mal-
min suuntaan. Viertolantie seurailee maastonmuotoja, jotka laske-
vat kallioalueelle rakentuneen Tapanilan lähijuna-aseman sisään-
käynnin luota Malmin suuntaan kuljettaessa. Kadun matalin kohta
sijoittuu Kuulijankujan kohdalle, Vanhan Tapanilantien risteykseen
tultaessa katu nousee jälleen.

Suunnittelualue kuuluu Longinojan valuma-alueeseen. Viertolan-
tien hulevedet ohjautuvat hulevesiviemäriverkostossa Viertolantie
6:ssa sijaitsevan tontin kautta radan varressa olevaan avo-ojaan,
josta ne kulkeutuvat lopulta sekä avoimien osuuksien että huleve-
siviemäriverkoston kautta Longinojan sivuhaaraan, ja lopulta Lon-
ginojan puroon. Longinoja on kalastollisesti arvokas taimenpuro,
johon ohjautuvan huleveden laatuun ja määrään tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Hulevesien imeyttäminen ja viivytys on tonteilla
maaperän puolesta mahdollista.

Suunnittelualueen olemassa oleva kasvillisuus on vähäistä, ja
muodostuu pääasiassa katualueen reunassa sekä tontin reunoilla
sijaitsevista yksittäisistä puuryhmistä. Viertolantie 2:n tontilla sijait-
see nykyisin kiinteistöjen lisäksi pysäköintialue, Viertolantie 4:n
tontilla on aiemmin sijainnut laaja tehdaskiinteistö pysäköintialuei-
neen, ja Malmin kauppatie 43:n tontti on rakentunut kokonaisuu-
dessaan. Laajin yhtenäinen viheralue sijaitsee Viertolantie 6:n
tontilla, jonka pienteollisuustoiminnan puristuksiin jäänyt metsikkö
on lehtipuuvaltaista sekametsää. Myös kaava-alueeseen rajautu-
valla rautatiealueella kasvava radan varren suojapuusto on vä-
häistä.

Suunnittelualueen pohjoisosassa kulkee Päivöläntietä pitkin viher-
ja virkistysverkostoa täydentävä yhteys, joka yhdistää Fallkullan ja
Hiidenkivenpuiston laajat viheralueet toisiinsa. Viertolantie sekä
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Malmin kauppatie ovat osa tärkeää pohjois-eteläsuuntaista pyö-
räily-yhteyttä.

Suunnittelualueella ei ole Helsingin kaupungin Luontotietojärjes-
telmään kirjattuja arvokkaita luontokohteita, eikä alueen läpi kulje
verkostollisesti merkittäviä yhteyksiä.

Kaavaratkaisu

Asemakaavassa on määrätty, että tontilla tulee välttää vettä lä-
päisemättömiä pintamateriaaleja ja suosia hulevesiä pidättäviä ra-
kenteita. Tonteille on lisäksi osoitettu sijainniltaan ohjeelliset hule-
vesien hallintaan varatut alueen osat kaava-alueelle laaditun hule-
vesiselvityksen perusteella. Asemakaavan rakentuminen ei lisää
oleellisesti huleveden määrää alueella.

Tonttien kasvillisuus tulee asemakaavan myötä lisääntymään, en-
tisten laajojen teollisuusrakennusten ja pysäköintikenttien aluei-
den muuttuessa pääasiassa asuinrakennusten piha-alueiksi.

Kaavassa määrätään asuinkerrostalojen tontille 39374/17 maan-
varaiset istutettavat alueen osat, jotka tulee istuttaa puin ja/tai
pensain korvaamaan nykyistä kasvillisuutta. Tontin ja katualueen
välille määrätään rakennettavaksi aita, joka rajaa tontin piha-alu-
een katualueesta. Tonteilla 39374/20-23 ja 26-27 kadunvarren ra-
kennusten sijoittelu luo pihatiloja rakennusten väliin, joille sijoittuu
istutuksia. Ratkaisuilla mahdollistetaan kadun vehreän yleisilmeen
säilyminen samalla, kun Viertolantie 6:n metsikkö poistuu pääosin
rakentamisen tieltä.

Asemakaavamääräyksenä oleva viherkertoimen käyttö ohjaa is-
tuttamaan suurikokoisia puita ja pensailta. Kaavassa määrätään
lisäksi, että rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulku-
teinä, leikki- ja oleskelualueina tai pysäköimiseen, tulee istuttaa.
Kaavassa määrätään myös, että tonteille tulee istuttaa maanva-
raisia puita ja pensaita.

Alueen reitistöön ei asemakaavan myötä tule merkittäviä muutok-
sia reittien pysyessä olemassa olevilla sijainneillaan. Viertolantien
muuttuvat katujärjestelyt parantavat kävelyn ja pyöräilyn mahdolli-
suuksia alueella.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Tontit ovat suurelta osin rakentamattomia. Viertolantie 2:n ja 6:n
tonttien avointen pysäköintikenttien lisäksi Viertolantie 4:n tontilla
sijanneen tehdasrakennuksen vieressä on avointa pysäköintikäy-
tössä olevaa tilaa. Tonttien rakentaminen ei edellytä olemassa
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olevien rakennusten purkamista Viertolantie 2:n kiinteistön pie-
nempää osaa lukuun ottamatta.

Kaava-alueen maaperä on silttiä ja hiekkaa, jonka päällä on täyte-
maakerros. Hulevesien imeyttäminen ja viivytys tonteilla on mah-
dollista.

Kaava-alueen sijainti pääradan aseman läheisyydessä tekee siitä
joukkoliikenteellä hyvin saavutettavan, ja tontilla sijaitsevat toimiti-
lat tarjoavat helposti tavoitettavia palveluita lähiseudun asukkaille.

Ekologisen kestävyyden näkökulmasta alueella ei ole muuten nä-
kökulmaan liittyviä erityispiirteitä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu mahdollistaa asumispainotteista täydennysraken-
tamista hyvälle sijainnille Tapanilan aseman läheisyyteen sekä
parannuksia alueen kävelyn ja pyöräilyn järjestelyihin kaupungin
kestävän kehityksen ja olemassa olevien asemanseutujen kehittä-
misen tavoitteiden mukaisesti. Kaavassa on myös mahdollistettu
kaava-alueen keskeisimpien olemassa olevien toimitilojen säilymi-
nen, mikä tukee alueen helposti saavutettavia palveluja.

Kaavassa on määrätty, että tonteilla tulee soveltaa matalaener-
giarakentamisen periaatteita ja tuottaa uusiutuvaa energiaa. Uu-
siutuvan energian tuottamiseen tarkoitetut laitteet tulee suunni-
tella osana rakennusten arkkitehtuuria. Kaavaratkaisulla edellyte-
tään purkukartoituksen laatimista ennen rakennus- tai purkuluvan
hyväksymistä.

Kaavassa on lisäksi määrätty, että AK-korttelialueiden tonttien vi-
hertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoite-
luku. Piharakennuksissa kattorakenteet tulee toteuttaa viherkat-
toina, joiden kasvualustan paksuus on vähintään 150 mm. Lisäksi
asemakaavassa määrätään piha-alueiden istuttamisesta.

Asemakaavassa määrätään hulevesien käsittelystä AK-korttelialu-
eilla. Hulevesien hallinnalla voidaan vaikuttaa vastaanottavan ve-
sistön virtaamapiikkeihin ja hulevesien laatuun.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Osoitteessa Malmin kauppatie 43 sijaitsee voimassa olevassa
asemakaavassa merkinnällä sr-2 suojeltu mansardikattoinen puu-
talo, joka on toiminut aikanaan osuuskassan konttorina.

Osoitteessa Viertolantie 2 on voimassa olevassa asemakaavassa
sr-2-merkitty rakennusala, jolla suojeltu rakennus on tuhoutunut
aikanaan tulipalossa.
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Kaavaratkaisu

Malmin kauppatie 43:ssa sijaitsevan entisen osuuskassan kontto-
rin suojelu säilytetään nykyisen kaltaisena merkinnällä sr-2. Mer-
kinnän mukainen suojelu koskee rakennuksen julkisivuja ja vesi-
kattoa. Rakennuksessa tehtävät korjaustyöt ja muutokset eivät
saa heikentää rakennuksen arvoa tai hävittää sen ominaispiirteitä,
eikä rakennusta saa purkaa. Asemakaavassa määrätään lisäksi,
että mikäli rakennuksessa on aikaisemmin tehty julkisivujen, tilo-
jen tai yksityiskohtien kannalta haitallisia toimenpiteitä, on ne
muutostöiden yhteydessä korjattava tiedossa olevan alkuperäisto-
teutuksen mukaiseksi tai muutoin arkkitehtuuriin soveltuvalla ta-
valla.

Viertolantie 2:n voimassa olevan asemakaavan vanhentunut sr-2-
rakennusala poistetaan asemakaavan muutoksen yhteydessä.
Rakennusalalla sijainnut rakennus on tuhoutunut aikanaan tulipa-
lossa.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Viertolantie 6:n ja Malmin kauppatie 43:n kautta kulkee yleinen
jäte- ja hulevesiviemäri. Tämän lisäksi yhdyskuntatekniikkaa sijait-
see nykyisten katujen alla.

Kaavaratkaisu

Kaavakartassa on osoitettu alueen eteläosan tontteja 39374/23-
27 yhdistävän ajoväylän alle 8 metriä leveä johtokujavaraus, joka
linjaa nykyiset putket liittymään kaavan eteläosassa Punttikujan
katualueen päähän. Johtokujavaraukselle sijoitettava huleve-
siviemäri on linjattu kohti radanvarren nykyistä avo-ojaa kaava-
alueen etelänurkassa.

Muutoksen myötä kaava-alueeseen kuulumattomien Punttikuja
9:n ja 11:n läpi ei ole enää tarvetta johtaa viemäriyhteyttä, vaan
ne saavat nykytilanteen mukaisesti tonttiliittymät Punttikujalta.

Asemakaavassa on Helen Sähköverkon muuntamotilaa varten
seuraava määrä ille 39374/20-22 tulee sähkönjakelun
niin vaatiessa rakentaa verkonhaltijan ohjeen mukainen, noin 15
m2 suuruinen muuntamotila. Tilan saa rakentaa asemakaavakart-

Asuintonttien jätehuolto on mahdollista järjestää tonttikohtaisesti.
Jätehuollon ajoreitit kulkevat tonteille esitetyillä ajoyhteyksillä. Jä-
tehuollon järjestelyt on osoitettu kaavaselostuksen liitteenä ole-
vassa jätehuoltokaaviossa.
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin
. Maanpinnan topografia kaava-alueella on pää-

osin loivapiirteinen. Alue viettää loivasti koillisesta lounaan suun-
taan.

Osa kaava-alueesta sijoittuu pehmeikölle. Alueen maaperä on
pääosin kohtalaisesti tai hyvin vettä johtavaa. Maapeitteen pak-

.

Pohjavedenpinnan korkeusasema v
+21.00. Alueen maaperäolosuhteiden ja rakennuskannan vuoksi
kaava-alueen pohjavedenpinnan paikallisella alentamisella voi
olla vaikutusta laajalle kaava-alueen ulkopuolelle.

Alueella on aiemmin ollut teollisuutta, mm. tapettitehdas, autoalan
yrityksiä sekä varastotoimintaa, joista havaittiin alueella tehdyissä
tutkimuksissa aiheutuneen maaperän pilaantumista. Maaperää on
tutkittu 2000-luvun alussa, minkä jälkeen alueella on tehty lisätut-
kimuksia kaupungin omistamalla Viertolantie 6 tontilla vuonna
2018 sekä yksityisillä tonteilla osoitteissa Viertolantie 2 ja 4
vuonna 2019.

Viertolantie 6 tontilla ei tutkimusten tulosten perusteella ole to-
dettu puhdistamistarvetta. Tontilla on kynnysarvopitoisuudet ylittä-
viä pitoisuuksia arseenia, sinkkiä ja lyijyä. Viertolantie 4:n tontilla
todettiin alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia eräitä raskas-
metalleja sekä öljyhiilivetyjä. Alueella on tehty maaperän puhdis-
tamistoimia keväällä 2020.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueen pohjoisosan rakentaminen edellyttää louhintaa.
Kaava-alueelle, pois lukien tontilla 39374/17, ei sallita kaavassa
maanalaisia kellarikerroksia. Edellä mainitulla tontilla kellarin ra-
kentaminen on sallittua, mikäli se ei alenna orsi- ja pohjaveden-
pintaa työnaikaisesti eikä pysyvästi.

Alustavan arvion mukaan tontin 39374/17 rakennukset ovat pe-
rustettavissa maan- tai kallion varaan. Kannen mitoituksessa tu-
lee huomioida pelastusajoneuvojen asettamat vaatimukset.
Muiden tonttien rakennukset ovat alustavan arvion mukaan perus-
tettavissa paaluilla kantavan pohjamaan varaan.
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Tontin pohjoisosalle rakennettavat rakenteet tulee yhteensovittaa
olevien Fallkullantien katu- ja siltarakenteiden kanssa. Jatkosuun-
nittelussa tulee huomioida Väylän ohjeistus Riskienhallinta väy-
länpidossa (Liikennevirasto ohjeita 39/2017).

Asemakaavassa on määrätty, että orsi- ja pohjavedenpintaa ei
saa alentaa työnaikaisesti esimerkiksi rakennusaikaisilla kaivan-
noilla eikä pysyvästi. Ennen rakennusluvan myöntämistä alueelle
on laadittava hankekohtaisesti pohjavedenhallintasuunnitelma.
Jatkosuunnittelussa todennetun pohjavedenpinnan alapuoliset ra-
kenteet tulee rakentaa vesitiiviinä.

Asemakaavassa määrätään, että maaperän pilaantuneisuus ja
puhdistustarve on selvitettävä ennen rakentamiseen ryhtymistä ja
tarvittaessa maaperä on puhdistettava ennen alueen ottamista
kaavan käyttötarkoitukseen.

Alueella todettu pilaantunut maaperä on pääosin jo puhdistettu.
Helsingin kaupungin ympäristö- ja valvontayksikön antamassa
lausunnossa Viertolantie 4:n maaperän puhdistamisen loppura-
portista todetaan, että puhdistaminen on tehty annetun päätöksen
mukaisesti. Kaivuteknisistä syistä alueelle jäi kiinteistön raja-alu-
eille kaivannon seinämään tavoitearvot ylittäviä sinkin ja kuparin
pitoisuuksia. Koska puhdistamisen aikana eivät lopulliset rakenta-
misen edellyttämät kaivusyvyydet olleet vielä tiedossa, tulee ra-
kentamisen yhteydessä vielä viimeistelyä kynnysarvomaiden
osalta. Tiedot maaperään tontin rajoille puhdistamisen jälkeen
jääneistä haitta-aineista on edellytetty liitettäväksi tulevien raken-
nusten huoltoasiakirjoihin.

Kynnysarvomaiden hyötykäyttö alueella vaatii ympäristönsuojelu-
asetuksen mukaisen suunnitelman. Jos kynnysarvomaita halu-
taan hyödyntää kohteen ulkopuolella, tulee kohteessa olla lupa
niiden vastaanottoon. Reuna-alueille jääneet pilaantuneet maa-
ainekset tulee ottaa huomioon alueen maakaivujen ja muun mah-
dollisen rakentamisen yhteydessä.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Melu:

Suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuva päärata aiheuttaa melua,
tärinää ja runkomelua radan lähiympäristöön. Tämän lisäksi Vier-
tolantien katuliikenne on melun lähde alueella. Kaava-alue on
kauttaaltaan melualuetta, jolla ylittyy Vnp 993/1992 mukaiset me-
lutason ohjearvot. Radan lähiympäristössä melutasot ovat kor-
keita.
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Värähtely:

Alueelta on asemakaavoituksen varhaisessa vaiheessa laadittu
erillinen värähtelymittauksiin perustuva runkomelu- ja tärinäselvi-
tys (Tapanilan aseman eteläosa, Runkomelu- ja tärinäselvitys,
180670-1.1, Akukon Oy, 12.12.2018). Laaditun selvityksen mu-
kaan junaliikenteen aiheuttama tärinä- ja runkomeluheräte tulee
ottaa huomioon alueen rakentamisessa, jotta siitä ei aiheudu hait-
toja rakennusten käyttäjille. Suunnittelualue on värähtelyn torjun-
tatarpeen osalta poikkeuksellisen haastava.

Runkomelun suositeltu ohjearvo Lprm 35 dB ylittyy mittauksiin pe-
rustuvan laskennallinen selvityksen mukaan alueen pohjois-
osassa noin 60 m, keskiosassa noin 40 m ja eteläosassa noin
25 m etäisyydellä lähimmästä raiteesta. Likimain tämän alueen
sisäpuolella tulee asuinrakennusten osalta varautua suunnittele-
maan rakennusten perustuksiin runkomeluntorjunta, jolla saavute-
taan ohjearvoon nähden riittävä runkomelun vaimennus.

Tärinämittausten perusteella alueen eteläosassa ylittyy asuintilo-
jen osalta sovellettava tärinän ohjearvo vw,95 0,3 mm/s noin 30
metrin etäisyydellä lähimmästä raiteesta, mikäli tärinää ei suunnit-
teluratkaisuilla vaimenneta. Tämän lisäksi tärinä tulee ottaa huo-
mioon huomattavasti laajemmallakin alueella, jolla tärinä voi reso-
nanssin myötä voimistua rakenteissa ja ylittää ohjearvotason.

Kaavaratkaisu

Melu:

Kaava-alueen sijoittuminen pääradan välittömään läheisyyteen ja
alueen rajautuminen toiselta puolen paikalliseen kokoojakatuun
tekee alueesta liikennemeluolosuhteiltaan poikkeuksellisen haas-
tavan suunnittelukohteen. Tästä syystä jo suunnitteluprosessin
alusta lähtien suunnitteluratkaisuja on vahvasti ohjattu erityisesti
massoittelun suhteen ottamaan ympäristöhäiriöt huomioon, jotta
meluhaittoja saadaan mahdollisimman tehokkaasti lievennettyä.
Kaavaprosessin aikana on tehty useita melutarkasteluja myös en-
nen varsinaista kaava-alueen meluselvitystä.

Kaavaratkaisun mukaisessa liikennemeluselvityksessä (Tapanilan
asemanseudun eteläosan asemakaavamuutoksen liikennemelu-
selvitys, Sitowise, 29.11.2021) on mallintamalla arvioitu meluntor-
juntaa mitoittavassa ennustetilanteessa pääradan rautatieliiken-
teestä ja lähikatujen ajoneuvoliikenteestä kaava-alueelle kohdistu-
vaa melua sekä keskiäänitasojen että raideliikenteen enim-
mäisäänitasojen kannalta.

Kaavaratkaisun meluntorjuntaratkaisu perustuu keskeisesti siihen,
että pääradan puolelle sijoittuvat eri rakenteet kytkeytyvät toi-
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siinsa ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka estää rau-
tatieliikenteen melun leviämistä asuinkortteleiden alueelle. Kaa-
vassa on annettu määräys, jossa yhtenäisen melun leviämistä es-
tävän rakenteen tulee ulottua alueen eteläosan meluesteestä
KTY-1-korttelialueelle, sekä erikseen myös pohjoisimmalla asuin-
tontilla 39374/17. Tätä tukemaan on kaavakartassa osoitettu nuo-
limerkinnät julkisivuille, joilla rakennus tulee rakentaa kiinni raken-
nusalan rajaan.

Kaava-alueen eteläosaan radan puolelle on osoitettu erikseen
noin 5,5 m korkea melueste, johon voidaan integroida myös auto-
katosrakenteita. Meluesteen tulee olla vähintäänkin osittain ääntä
vaimentava (absorboiva) myös asuinkorttelin puolelle, jotta melu
ei heijastuisi siitä häiritsevästi ja äänimaisema muodostuisi miel-
lyttävämmäksi.

Melulta riittävästi suojattujen leikki- ja oleskelualueiden aikaan
saamiseksi tulee myös Viertolantien puolelle toteuttaa katumelun
leviämistä estäviä aitoja, joiden likimääräiset sijainnit on melusel-
vityksen perusteella osoitettu kaavakartalla. Melumallinnuksen
mukaan 2 metrin korkuisilla melua torjuvilla aidoilla saadaan val-
taosalla piha-alueista alittumaan Vnp 993/1992 mukaiset meluta-
son ohjearvot, päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB.

Kaavakartalla on osoitettu sijainniltaan ohjeelliset leikki- ja oleske-
lualueet niille kohdin, joilla ohjearvotasot alittuvat. Kaavassa on
myös sallittu rakentaa usealle tonteille yhteinen leikkipaikka niin,
että se sijaitsee jollakin tonteista. Lisäksi kaavamääräyksellä edel-
lytetään erikseen melutason ohjearvojen saavuttaminen ulko-
oleskelualueilla oleskeluparvekkeet mukaan lukien.

Pääradan aiheuttama melu on voimakasta lähimmäs rataa sijoit-
tuvien rakennusten julkisivuilla. Lamellitalojen junaradan puolei-
sille julkisivuille kohdistuu meluselvityksen mukaan enimmillään
71 dB päiväajan keskiäänitaso. Raideliikenteen aiheuttamat enim-
mäisäänitasot ovat korkeimmillaan jopa 91 dB, joten junaliiken-
teen melu edellyttää suurimmillaan 46 dB kokonaisääneneristä-
vyyttä raideliikennemelua vastaan rakennusten julkisivuilta. Kaa-
vassa annetut äänitasoerovaatimukset on annettu sillä perus-
teella, että sisätiloissa saavutetaan melutason ohjearvot LAeq 35
dB päivällä ja 30 dB yöllä, sekä tavoitetasona pidettävä raidelii-
kennemelun enimmäisäänitaso LAmax 45 dB.

Radan puoleiset asuinlamellit on määrätty kaavassa luhtitaloiksi.
Luhtikäytävät tulee sijoittaa ratamelun puolelle. Luhtikäytävien tu-
lee olla umpinaisia ja melulta suojaavia, ja ne on rakennettava
koko julkisivun matkalle. Umpinaisten luhtikäytävien avulla saa-
daan ratkaistua poikkeuksellisen suuri julkisivulle kohdistuva ääni-
tasoerovaatimus ja saadaan suunnattua asunnot pois voimak-
kaan melulähteen suunnasta.
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Kaikille asuinrakennuksille on annettu vähimmäisvaatimus 30 dB
äänitasoerotuksesta liikennemelua vastaan. Sillä varmistetaan
kauttaaltaan hyvä ääneneristävyyden perustaso. Luhtitalojen ra-
dan puoleisia ja päätyjen julkisivuja lukuun ottamatta asuinraken-
nuksiin ei kohdistu keskiäänitasoja, jotka edellyttävät 30 dB suu-
rempaa äänitasoerovaatimusta.

Koska raideliikenteen melu on kaava-alueella selvästi määräävä,
eikä lähistöllä ole vaihteita, niin muut kaavassa esitetyt äänita-
soerovaatimukset voidaan antaa raideliikenteen melua vastaan.

Junien ohiajojen aiheuttamat enimmäisäänitasot ovat melko kor-
keita ja muodostuvat julkisivujen äänitasoerovaatimuksia mitoitta-
viksi myös kahden korttelialueen sisempiin osiin sijoittuvan raken-
nuksen ylimmissä kerroksissa. Selvityksen mukaan enimmäis-
äänitasot vaihtelevat huomattavasti eri kerroksissa. Siten samaa
äänitasoerovaatimusta ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa kaa-
vassa tavanomaiseen tapaan koko julkisivuun kohdistuvana.
Alimmissa kerroksissa melutason ohjearvo ja enimmäisäänitason
tavoitearvo saavutetaan jo 30 dB perusvaatimuksella, mutta ylem-
missä kerroksissa vaadittujen melutasojen saavuttaminen edellyt-
tää suurempaa äänitasoerotusta.

Kaavassa on tämän pohjalta osoitettu muutamalle julkisivuille jat-
kosuunnittelumääräys äänitasoerotuksen määrittämisestä junalii-
kenteen enimmäisäänitason asettamat vaatimukset huomioon ot-
taen siten, että rakennuksen sisätiloissa saavutetaan melutason
ohjearvot ja tilan käyttötarkoituksen edellyttämä melutaso enim-
mäisäänitason osalta. Rakennuslupavaiheessa tulee tällöin tar-
kemman suunnitelman pohjalta esittää huonetiloille suunnitellun
käyttötarkoituksen mukaisesti julkisivun kokonaisääneneristävyys-
vaatimus kerroksittain.

KTY-1-korttelialueelle on meluselvityksen perusteella annettu
kaavamääräys rakennuksen julkisivuun kohdistuvasta liikenteen
aiheuttamasta päiväajan keskiäänitasosta, jonka perusteella voi-
daan määrittää vaatimus ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle
määräytyen sisätilojen käyttötarkoituksen perusteella.

Kaavaratkaisun mukaan Malmin kauppatie 43:n pienteollisuus-
tontti muutetaan asuinkäyttöön tontin omistajan hakemuksen mu-
kaisesti. Teollisuustontin aiheuttamat meluhaitat ovat nykyisin
merkittäviä. Ne on otettu huomioon kaavamääräyksissä siten,
ettei tontille 39374/26 voida myöntää rakennuslupaa ennen kuin
tontin 39374/27 toiminnoista aiheutuvat meluhaitat ovat poistu-
neet.

Kaava-alueen tavanomaista haastavampien liikennemeluolosuh-
teiden vuoksi kaavassa on määrätty poikkeuksellisesti myös to-
teutuksen vaiheistamisesta: tonttien toteuttamisjärjestys on vai-
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heistettava siten, että melutason ohjearvot alittuvat asuinraken-
nusten sisätiloissa ja ulko-oleskelualueilla kaikissa toteutusvai-
heissa.

Meluselvityksessä on tutkittu myös alueen rakentamisen vaikutuk-
sia nykyisiin asuinalueisiin kaava-alueen ympäristössä. Tulosten
mukaan radan itäpuolella olemassa olevien asuinrakennusten ul-
koalueilla keskiäänitasot kasvavat heijastusvaikutuksen myötä
enimmillään noin 2 3 dB. Tavanomaista hieman suurempi paikal-
linen heijastusvaikutus aiheutuu etenkin maastonmuodoista. Suu-
rimmissa julkisivumelutasoissa muutokset ovat huomattavasti pie-
nemmät, noin 1 dB luokkaa.

Heijastusvaikutusten minimoimiseksi kaavassa on annettu mää-
räys, jonka mukaan rautatiealueeseen rajautuvilla julkisivuilla tu-
lee melun heijastumista radan itäpuolelle vähentää julkisivun
muotoilun ja materiaalien keinoin.

Värähtely:

Koko kaava-aluetta koskien on kaavassa annettu määräys, jonka
mukaan rakennukset tulee suunnitella siten, että junaliikenteen
aiheuttama runkoääni tai tärinä ei ylitä tavoitteena pidettäviä
enimmäisarvoja asuinrakennusten sisätiloissa. KTY-1-korttelialu-
etta koskien on annettu vastaava määräys koskien uudisraken-
nuksia tai niihin verrattavissa olevat muutoksia. Kaavaratkaisun
mukainen massoittelu edellyttää rakennuksiin tehtäviä rakenteelli-
sia torjuntatoimia. Runkomelun torjuntatarve vaihtelee kaava-alu-

kaava-alueen pohjoisosissa.

Tärinän torjuntatarve kohdistuu laaditun selvityksen perusteella
kaava-alueen eteläosaan tonteille 39374/23 sekä 25 27, joilla tu-
lee jatkossa tehdä rakennusten värähtelyteknistä suunnittelua.
Suunnittelulla tulee varmistaa, että rakennusrungon ja välipohjien
resonanssitaajuudet eivät osu maaperästä mitattujen huippujen
kanssa yksiin, jotta maaperässä esiintyvä tärinäheräte ei vahvistu
rakenteissa ja aiheuta tärinähaittoja. Lisäksi radan läheisyydessä
tontilla 39374/25 tulee rakennuksen perustamistavan ja rakentei-
den huolellisella värähtelyteknisellä suunnittelulla varmistaa täri-
nän riittävä vaimennus.

Melun, tärinän ja runkomelun torjuntatarpeen vuoksi radan lähei-
syyteen rakennettavat kohteet ovat ääni- ja värähtelyteknisesti
poikkeuksellisen vaativia kohteita ja edellyttävät kokeneen väräh-
telyteknisen/akustisen suunnittelijan tiivistä osallistumista jatko-
suunnitteluun sen eri vaiheissa.
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Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Asemakaavan suunnittelun tueksi on laadittu useita selvityksiä,
joiden avulla on arvioitu maaperän rakennettavuutta, ympäristö-
häiriöiden alueen suunnittelulle asettamia reunaehtoja sekä hule-
vesien käsittelyä. Tämän lisäksi kaavan yhteydessä on tutkittu lii-
kennesuunnittelun avulla pääradan itälaidalle sijoittuvan pyöräi-
lybaanan sijoittumismahdollisuudet.

 Tapanilan asemanseudun asemakaavan muutoksen liikenne-
meluselvitys (Sitowise, 29.11.2021)

 Tapanilan asemanseudun eteläosa, runkomelu- ja tärinäselvi-
tys, 180670-1.1 (Akukon, 12.12.2018)

 Tapanilan asemanseudun eteläosa, kahden vanhan rakennuk-
sen melu- ja tärinäselvitys, 201476-01, Akukon, 3.12.2020

 Viertolantie 6, maaperän laatututkimus, Suomen IP-tekniikka
OY, 24.2.2000

 Helsingin kaupunki, maankäyttö ja kaupunkirakenne, Vierto-
lantie 6, Helsinki, tutkimusraportti, Ramboll Finland Oy,
9.8.2018

 Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristö-
seuranta- ja valvontayksikkö, lausunto Pilaantuneen maan
kunnostuksen loppuraportista, Viertolantie 4, 24.9.2020

 Veikko Laine Oy, Pilaantuneen maaperän kunnostuksen lop-
puraportti, Viertolantie 4, Helsinki, Insinööritoimisto Gradientti
Oy, 25.8.2020

 Veikko Laine Oy, Maaperän pilaantuneisuustutkimukset, Insi-
nööritoimisto Gradientti Oy, 13.2.2019

 Veikko Laine Oy, Viertolantie 4, Tapanila, Helsinki, Maaperän
haitta-ainetutkimus, Suomen IP-tekniikka Oy, 8.8.2000.

 Viertolantien asemakaava-alueen hulevesien hallinta (Ram-
boll, 15.10.2021)

Maaperää ja ympäristöhäiriöitä koskevien selvitysten tulokset on
huomioitu kaava-alueen rakennusten sijoittamisessa ja massoitte-
lussa sekä kaavaan liittyvien määräysten muodostamisessa.
Baanaa koskevan liikennesuunnittelun perusteella on todettu, että
baana on mahdollista toteuttaa ilman muutoksia voimassa oleviin
asemakaavoihin. Baanaa koskevan suunnittelun sekä radan itä-
puolta koskevien melu- ja tärinäselvityksen perusteella kaava-alu-
een kokoa on muutettu jättämällä kaavan rajauksesta pois radan
itäpuoliset osat.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia asemakaava-alueen jäte- ja hulevesilinjauksen siirtämisestä
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sekä kaava-alueen ulkopuolelle tarvittavista verkostomuutoksista.
Kaava-alueella kustannukset jaetaan kaupungin, HSY:n sekä
maanomistajan kesken, ja niistä sovitaan asianosaisten kesken
käytävissä neuvotteluissa.

Lisäksi kaupungille aiheutuu kustannuksia Viertolantien katujär-
jestelyiden osalta. Tarkemmat kustannukset ovat määriteltävissä
katusuunnittelun tarkentuessa.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan raken-
nusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden 18 - 22 milj. euroa. Kau-
punki saa yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta
maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maan-
omistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun myötä Tapanilan aseman tuntumaan pientaloval-
taisen alueen viereen tulee merkittävä määrä uutta kerrostaloval-
taista asuinrakentamista, mikä monipuolistaa asuntotarjontaa ra-
dan länsipuolella. Teollisuusrakentamisen määrä vähenee, kun
tyhjillään olevien teollisuustonttien käyttötarkoitus muuttuu, ja säi-
lyvät toiminnot liittyvät osaksi uutta asuinpainotteisempaa kortteli-
rakennetta.

Alueen rakentamisen kokonaismittakaava muuttuu, kun radan
varteen tulee nykyistä tehokkaampaa rakentamista. Rakennusten
korkeuden ja mittakaavan jäsentäminen Viertolantien puolella aut-
taa sopeuttamaan uudisrakentamista olemassa olevan pientalo-
valtaisenalueen kokonaisuuteen.

Vaikutukset luontoon, virkistykseen ja maisemaan

Viertolantien varren uusi rakentaminen lisää alueen vehreyttä pi-
hojen rakentuessa Viertolantie 2:n ja 4:n sekä Malmin kauppatie
43:n tonteilla, jotka ovat nykyisin pitkälti sora- tai asfalttipintaisia
yksittäisine puineen. Viertolantien varren nykyiset puuryhmät
poistuvat katualueen leventyessä.

Yksittäisen tontin vehreys vähenee, kun Viertolantie 6:n rakentu-
matta jääneen teollisuustontin metsikkö poistuu uuden rakentami-
sen alta. Asemakaavamääräyksenä oleva viherkertoimen käyttö
ohjaa olemassa olevan kasvillisuuden säilyttämiseen.

Suunnitelmalla on vähäisiä välillisiä vaikutuksia lähiympäristön vir-
kistysalueisiin. Asemakaavan toteutuminen lisää pienessä määrin
olemassa olevien virkistysalueiden käyttöä alueen asukasmäärän
lisääntyessä.
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Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Asemakaavamuutos parantaa kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuk-
sia alueella, kun Viertolantien itäpuolelle rakennetaan uusi jalka-
käytävä, ja pyöräilylle osoitetaan nykyistä selkeämmät järjestelyt
sekä mahdollistetaan yksisuuntaisten järjestelyjen toteuttaminen
tulevaisuudessa. Kaavan suunnittelun yhteydessä tutkittu, mutta
sen ratkaisuista riippumaton radan itäpuolelle sijoittuva pyöräi-
lybaana laajentaa toteutuessaan kaupungin laajuista pyöräilyn
runkoverkostoa.

Asemakaavassa osoitettu rakennusoikeuden lisäys ei vaikuta
merkittävästi kadun luonteeseen paikallisena kokoojakatuna. Lii-
kennesuunnitelmassa esitetyt korotetut risteysalueet sekä selke-
ämmät kävelyn ja pyöräliikenteen järjestelyt parantavat kadun tur-
vallisuutta liikennemäärien kasvaessa.

Kaava-alueelle sijoittuvan jäte- ja hulevesiviemärin siirto parantaa
teknisen huollon varmuutta. Uusi reitti sijoittuu tonteilla ajoreittien
alle ja katualueelle, ja poistuu kokonaan osasta yksityisiä tontteja.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaava-alueen suurin kaupunkikuvallinen muutos tapahtuu Vierto-
lantien varrella, kun tyhjillään oleville tonteille rakentuu uusia
asuinkerrostaloja ja Viertolantien katutila muuttuu kaupunkimai-
semmaksi. Tapanilan pientaloaluetta vastapäätä rakentuu kerros-
taloja, joiden kaavassa määrätyt korkeudet, räystäskorot ja katto-
muodot on sovitettu vastapäisen, maakunnallisesti arvokkaan
pientaloalueen rakennuskantaan.

Viertolantie 2:n nykyisistä rakennuksista suuremman säilyminen
mahdollistetaan, mikä tulee kulttuuriperinnön säilymistä alueella.
Pienemmän rakennuksen purkaminen vaikuttaa rakennusperin-
töön vähentävästi.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Asemakaavamuutos vaikuttaa pääosin positiivisesti ilmastonmuu-
toksen hillintään ja siihen sopeutumiseen alueen osalta. Kaava-
ratkaisu mahdollistaa tehokasta asumispainotteista täydennysra-
kentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä sekä paran-
nuksia alueen kävelyn ja pyöräilyn järjestelyihin kaupungin kestä-
vän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Uudisrakentaminen tapahtuu suurimmaksi osaksi rakentumatto-
mille tonteille, eikä purkamisesta synny suhteessa suurta ns. hiili-
piikkiä, vaikka Viertolantie 2:ssa ja Malmin Kauppatie 43:ssa pu-
retaan osa tonttien nykyisistä rakennuksista. Kaavaratkaisulla
edellytetään purkukartoituksen laatimista ennen rakennus- tai pur-
kuluvan hyväksymistä. Purkukartoituksen tarkoituksena on luoda
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mm. hyvät edellytykset purkumateriaalien tarkoituksenmukaiselle
hyödyntämiselle ja laadukkaalle purkuprosessille. Kaikenlainen
uudisrakentaminen aiheuttaa poikkeuksetta hiilipiikin nykyisin käy-
tössä olevilla menetelmillä.

Hulevesien hallinnan järjestelyt paranevat tonttien rakentuessa.
Asemakaavaratkaisussa alueen hulevesien käsittely paranee
avoimien pysäköinti- ja kenttäalueiden muuttuessa asuinpihoiksi.

Kaavan määräys matalaenergiarakentamisesta ja uusiutuvan
energian tuottamisesta tukevat uudisrakentamisen ilmastovii-
sautta.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestö-
ryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaali-
siin oloihin ja kulttuuriin

Etenkin pääradan junaliikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen
huomioon ottamiseksi kaavassa on annettu lukuisia melun- ja vä-
rähtelyntorjuntaa koskevia määräyksiä, jotka luovat edellytykset
terveellisen ja turvallisen asuinympäristön aikaansaamiseksi jat-
kosuunnittelussa. Koska kaava-alue on melun- ja värähtelyntor-
juntatarpeen näkökulmasta poikkeuksellisen vaativa, tulee alueen
jatkosuunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota akustisen ja vä-
rähtelyteknisen suunnittelun laatuun.

Viertolantien ja radan väliin suunniteltu uusi rakentaminen vähen-
tää etenkin raideliikenteen melusta aiheutuvia ympäristöhäiriöitä
radan länsipuolella. Malmin kauppatie 43:ssa sijaitsevan pienteol-
lisuustoiminnan siirtyminen poistaa paikallisen melun lähteen. Ot-
taen huomioon melun heijastusvaikutusten vähentämiseksi an-
nettu kaavamääräys melutilanteen ei arvioida merkittävästi hei-
kentyvän radan itäpuolen asuinalueilla kaava-alueen ulkopuolella.

Kaavan selostuksen liitteenä olevassa liikennesuunnitelmassa
esitetyt toimenpiteet parantavat etenkin pyöräilyn turvallisuutta.
Viertolantie 2:n tontille osoitetun tukimuurin määräykset lisäävät
turvallisuutta, kun kulku tonteilta radan puolelle vaikeutuu Fallkul-
lantien sillan kohdalla.

Viertolantien 2:ssa on mahdollista säilyttää suurin osa nykyisistä
kulttuuriin liittyvistä monipuolisista toiminnoista. Kulttuuritarjonta
vähenee osittain, kun tontin pienemmän rakennuksen purkamisen
myötä joutuvat etsimään uudet tilat toiminnalle. Kaava ei aiheuta
muutoksia kasvatuksen ja koulutuksen olemassa olevaan palvelu-
verkkoon.
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Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Viertolantie 2:n suuremman olemassa olevan rakennuksen säilyt-
täminen mahdollistaa sen, että suurin osa tontin elinkeinon har-
joittamisen mahdollisuuksista alueella säilyy. Tontin pienemmän
rakennuksen sekä Malmin kauppatie 43:ssa sijaitsevan höylää-
mön poistuminen vähentää elinkeinon harjoittajien mahdollisuuk-
sia. Kaavassa on osoitettu kolmeen sijaintiin uusia kadunvarren
liiketiloja, mutta kokonaismäärältään nämä eivät korvaa muualta
poistuvia tiloja.

Suunnittelun lähtökohdat

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

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

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

- vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä suurilla kaupunki-
seuduilla

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

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin selostuk-
sen kohdassa Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeu-
tumiseen.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Maakuntavaltuuston 25.8.2020 hyväksymässä Uusimaa-kaava
2050 -kokonaisuudessa suunnittelualue on merkitty pääkaupunki-
seudun ydinvyöhykkeeksi sekä kulttuuriympäristön tai maiseman
vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi.
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Kuva 2. Ote Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuudesta.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on lähikeskusta
(C3) -aluetta, toimitila-aluetta sekä asuntovaltaista aluetta (A3 ja
A4). Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaava 2016 mu-
kainen.

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa nro 12704 (tullut voimaan
19.8.2021) ei ole kaava-aluetta koskevia merkintöjä. Nyt laadittu
kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Kuva 5. Ote Helsingin yleiskaavasta 2016.
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Asemakaavat

Alueella ovat voimassa asemakaavat nro 8380 (vahvistettu
18.10.1982), 8875 (vahvistettu 6.2.1986), 9040 (vahvistettu
8.5.1986), 9470 (vahvistettu 12.10.1989), 9974 (vahvistettu
27.3.1995), 10967 (tullut voimaan 2.11.2001) ja 12107 (tullut voi-
maan 5.4.2013). Kaavoissa alue on merkitty ympäristöhäiriöitä ai-
heuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi, teolli-
suusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toimin-
nan laadulle erityisiä vaatimuksia sekä katualueeksi.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa tontin 39374/2 osoitteessa Viertolan-
tie 6 sekä kaava-alueeseen kuuluvat katualueet. Osoitteissa Vier-
tolantie 2 ja 4 sekä Malmin kauppatie 43 sijaitsevat tontit ovat yk-
sityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille hakemuksen joh-
dosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

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 2018 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

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

- Helen Oy
- Helen Sähköverkko Oy
- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
- Liikennevirasto
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- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-
kus)

- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- sosiaali- ja terveystoimiala.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kir-
jeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-
ilmoituksella Koillis-Helsingin lähitiedossa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 7.5. 28.5.2018 seuraavissa paikoissa:

info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa
Tapanilan kirjastossa, osoitteessa Hiidenkiventie 21

verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 19.5.2018 Ala-Malmin puistossa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
kohdistuivat rautatiealueen rajaukseen ja tuleviin tilavarauksiin,
melun ja tärinän huomioimiseen, bussipysäkkiverkostoon, vesi-
huollon järjestelyihin, uuden rakentamisen mittakaavaan sekä ny-
kyisen rakennuskannan säilyttämiseen.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
seuraavasti:
 Pyöräilybaanan sijoittamisessa on huomioitu nykyiset raidelii-

kenteen järjestelyt sekä mahdollisten lisäraiteiden vaatima tila-
varaus.

 Melun, tärinän ja runkomelun osalta ollaan laatimassa selvityk-
siä, joiden tulokset tullaan huomioimaan suunnittelussa, ja
jotka liitetään tulevan kaavaehdotuksen aineistoihin.

 Uusien rakennusten sijoittamisessa on huomioitu nykyisten ve-
sihuollon putkien sijainnit, ja huomioitu tarvittavilta osin uudet
paikat siirrettäville putkille.

 Viertolantien varteen on osoitettu paikka uudelle bussiliiken-
teen verkostoa täydentävälle pysäkille.

 Valmisteluaineistossa on tutkittu Viertolantien nykyistä raken-
nuskantaa säilyttävää vaihtoehtoa.

 Uusien kerrostalojen sijoittelua ja massoittelua on pyritty jä-
sentämään niin, että ne huomioivat Viertolantien vastapuolisen
pientalorakentamisen mittakaavan.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
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Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat
Viertolantien uuden rakentamisen toimintoihin, mittakaavaan ja
tyyliin sekä olemassa oleviin rakennuksiin, radan itäpuolen raken-
tamiseen ja viheralueisiin; meluun, tärinään, maaperän pilaantu-
neisuuteen ja rakennustekniikkaan; pyöräilybaanaan ja muihin lii-
kenteen järjestelyihin sekä kaavoitusprosessiin ja vuorovaikutuk-
seen. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että:

 valmisteluaineistoon on sisällytetty kolme vaihtoehtoista suun-
nitelmaa, joissa on tutkittu Viertolantie 2:n tontin rakentamisen
vaihtoehtoja sekä mahdollisuuksia säilyttää osa nykyisistä ra-
kennuksista.

 kaikissa vaihtoehdoissa on tutkittu myös muun kuin asumisen
sijoittamista uudisrakennuksiin.

 uusien kerrostalojen sijoittelua ja massoittelua on pyritty jäsen-
tämään niin, että ne huomioivat Viertolantien vastapuolisen
pientalorakentamisen mittakaavan.

 radan itäpuolen pieni puistoalue on poistettu suunnittelualu-
eesta.

 melun, tärinän ja runkomelun osalta ollaan laatimassa selvityk-
siä, joiden tulokset tullaan huomioimaan suunnittelussa, ja
jotka liitetään tulevan kaavaehdotuksen aineistoihin.

 pyöräilybaanalle on pyritty löytämään tavoitelinjaus, jossa
mahdollisimman vähän nykyisestä puustosta joudutaan kaata-
maan.

 valmisteluaineiston nähtävillä olon aikainen asukasvuorovaiku-
tus on suunniteltu pidettäväksi Tapanilassa.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 16 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Luonnosaineiston erillinen nähtävilläolo

Luonnosaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä
ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoi-
tuksella Koillis-Helsingin lähitiedossa.

Luonnosaineisto oli nähtävillä 6.5. 3.6.2019 seuraavissa pai-
koissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Tapanilan kirjastossa, Hiidenkiventie 21
 Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Suunnitelmia voi lisäksi kommentoida verkkopalvelussa osoit-
teessa kerrokantasi.hel.fi.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmatSuunnitelmia
http://www.hel.fi/suunnitelmatSuunnitelmia
http://kerrokantasi.hel.fi
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Luonnosaineistoa koskeva kaavakävely pidettiin 16.5.2019 kaa-
van suunnittelualueella alkaen Tapanilan asemalta radan ylittä-
vältä sillalta.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Luonnosaineiston nähtävilläolo järjestettiin erikseen, jolloin viran-
omaisten kannanotot kohdistuivat vesihuollon järjestelyihin ja hu-
levesien hoitoon sekä uuden rakentamisen mittakaavaan ja nykyi-
sen rakennuskannan säilyttämiseen.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
seuraavasti:
 Uusien rakennusten sijoittamisessa on huomioitu nykyisten ve-

sihuollon putkien sijainnit, ja huomioitu tarvittavilta osin uudet
paikat siirrettäville putkille.

 Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu mahdollisuus säilyttää
suurin Viertolantie 2:ssa sijaitsevista nykyistä rakennuksista.
Uusien kerrostalojen sijoittelua ja massoittelua on jäsennetty
niin, että ne huomioivat Viertolantien vastapuolisen pientalora-
kentamisen mittakaavan.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet luonnosaineistosta kohdistuivat Viertolantien uuden ra-
kentamisen toimintoihin, mittakaavaan ja tyyliin sekä olemassa
oleviin rakennuksiin, radan itäpuolen rakentamiseen ja viheraluei-
siin; meluun, tärinään, maaperän pilaantuneisuuteen ja rakennus-
tekniikkaan; pyöräilybaanaan ja muihin liikenteen järjestelyihin
sekä kaavoitusprosessiin ja vuorovaikutukseen. Mielipiteet on
otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että:

 Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu mahdollisuus säilyttää
Viertolantien nykyistä rakennuskantaa.

 Asemakaavassa on osoitettu liike- ja toimistotilojen kortteli-
alue, joka mahdollistaa Viertolantie 2:n nykyisten toimintojen
säilymisen.

 Uusien kerrostalojen sijoittelua ja massoittelua on jäsennetty
niin, että ne huomioivat Viertolantien vastapuolisen pientalora-
kentamisen mittakaavan.

 Uusien rakennusten julkisivumateriaaleista ja värityksestä on
annettu määräykset, jotka sopeuttavat rakentamista ympäris-
tön olemassa olevaan rakennuskantaan nähden.

 Asemakaava-aineistoon on korjattu tiedot Viertolantie 2:n ra-
kennusten valmistumisajankohdasta.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 20 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Asemakaavan valmistelun yhteydessä kaava-alueelle on tutkittu
eri vaihtoehtoja maankäytölle.

Suunnittelun alkuvaiheessa alueen täydennysrakentamisen mah-
dollisuuksia on selvitetty Viertolantien varren lisäksi myös päära-
dan itäpuolella asuinkerrostalojen tontilla sekä pienellä nimeämät-
tömällä puistoalueella. Nämä alueet on jätetty pois tutkittavista
alueista osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisen jälkeen.

Erikseen nähtävillä olleessa luonnosaineistoissa tutkittiin kolmea
alustavaa suunnitelmavaihtoehtoa, jotka erosivat toisistaan päära-
dan länsipuolisen Viertolantie 2:n tontin osalta. Kolmesta suunnit-
teluvaihtoehdosta yhdessä osa tontin olemassa olevista raken-
nuksissa oli säilytetty, ja kahdessa muussa ne oli purettu.

Valmisteluvaiheessa nähtävillä olleisiin kolmeen vaihtoehtoon
nähden laadittu asemakaavaehdotus perustuu eniten suunnitel-
mavaihtoehtoon A, jossa suurempi Viertolantie 2:n nykyisistä ra-
kennuksista on säilytetty. Kokonaisuutena kaavaratkaisu on kehit-
tynyt suunnittelun ja saadun palautteen myötä niin, että se ei
muuten vastaa suoraan mitään aiemmin laadituista vaihtoeh-
doista.

Kaupungin omistamalle Viertolantie 6:n tontille on suunnittelun yh-
teydessä selvitetty sekä asumisen että nykyisen kaltaisen piente-
ollisuustoiminnan sijoittamista. Asemakaavaehdotuksessa esite-
tyssä ratkaisussa tontti on osoitettu asumiseen yhdessä eteläpuo-
lisen Malmin kauppatie 43:n kiinteistön kanssa.

Pääradan itäpuolelle on valmisteluvaiheessa tutkittu toteuttamis-
mahdollisuudet pyöräilyn Pohjoisbaanalle sekä oman tontin osoit-
tamista Tiilentekijänmäen puistossa sijaitsevalle suojellulle nk.
Franzenin torpalle. Pyöräilybaanan osalta on liikennesuunnittelun
avulla selvitetty, että baanan rakentaminen ei vaadi muutoksia
olemassa oleviin asemakaavoihin nähden.

Tämän lisäksi Franzenin torppaa koskeneen melu- ja tärinäselvi-
tyksen tulosten perusteella on todettu, että torpan sisätilat eivät
mahdollista itsenäisen tontin osoittamista asuinkäyttöön. Edellä
mainituista syitä johtuen radan itäpuoli rautatiealueineen on jätetty
pois kaava-alueesta valmisteluaineiston nähtävilläolon jälkeen.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 16.4. 17.5.2021

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle
23.3.2021 ja lautakunta päätti 30.3.2021 asettaa kaavaehdotuk-
sen nähtäville.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.
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Muistutukset ja kirjeet

Kaavaehdotuksesta tehtiin 113 muistutusta, joista yhdessä oli yh-
teensä 35 allekirjoittajaa. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui
kolme kirjettä.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Viertolantien
uuden rakentamisen toimintoihin, mittakaavaan ja tyyliin sekä ole-
massa oleviin rakennuksiin, viheralueisiin; meluun, tärinään, maa-
perän pilaantuneisuuteen ja rakennustekniikkaan; liikenteen jär-
jestelyihin, kierrätyspisteeseen sekä kaavoitusprosessiin ja vuoro-
vaikutukseen.

Kirjeissä esitetyt huomautukset kohdistuivat meluun ja liikenteen
järjestelyihin.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat uuden sähkönjakelumuuntamon sijoittamiseen, bussiliiken-
teen sujuvuuteen, pyöräliikenteen kaistajärjestelyihin, vesi- ja jäte-
huollon järjestelyihin, alueen kulttuurihistoriaan, ympäristöhäiriöi-
hin, hulevesiin ja radan läheisyyteen rakentamiseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

- Helen Sähköverkko Oy
- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
- Väylävirasto
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-

kus)
- kaupunginmuseo

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy,
sosiaali- ja terveystoimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toi-
miala, joka totesi, että he ovat osallistuneet keskusteluun kaavan
valmistelun yhteydessä.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausun-
noista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
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Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Muistutusten johdosta:

- rakennusten massoitteluun ja sijainteihin melusuojaussyistä
tehtyjen muutosten yhteydessä on Viertolantien varrella pie-
nennetty rakennusten kerroslukuja alueen keski- ja pohjois-
osissa, ja päivitetty tähän liittyviä määräyksiä rakennusten
räystäskoroista. Alueen keskiosassa kerrosluku on laskenut
kadun varressa IV:stä III:een ja tonttien keskellä VI:sta
V(2/3):aan. Pohjoisosassa VII-kerroksinen rakennus on madal-
lettu VI-kerroksiseksi. Muutoksella huomioidaan aiempaa pa-
remmin rakentamisen liittyminen olemassa olevaan ympäris-
töön. Selostusta on täydennetty vastaavilta osin.

ELY-keskuksen lausunnon johdosta:
- korttelialueiden suojaamiseksi ratamelulta on rautatiealueen

puolella tehty useita muutoksia AK- ja LPA-korttelialueiden ra-
kennusalojen sijainteihin ja rakennusoikeuksien määriin. Muu-
tosten johdosta rakennusoikeuksien määrää on muutettu myös
muilla korttelialueiden rakennusaloilla.

- rautatiealueen puoleiset asuinrakennukset on määrätty luhti-
käytävätaloiksi uudella merkinnällä.

- rakennusten kokonaisääneneristävyyttä koskevasta määräyk-
sestä on poistettu viittaukset eri lukuarvoihin makuu- ja olo-
huoneiden osalta.

- asemakaavakartassa on osoitettu uusi pihoja melulta suojaava
aita alueen eteläosaan Viertolantien puolelle. Aitoja koskevaa
määräystä on täydennetty samalla niin, että aidan tulee olla
riittävän korkeuden lisäksi rakenteeltaan soveltuva suojaa-
maan pihoja melulta. Määräystä on lisäksi täydennetty niin,
että talousrakennusten rakenteet saavat olla osa aitaa.

- LPA-korttelialueella on määrätty, että melun leviämistä estävä
rakenne tulee toteuttaa koko radan puoleisen korttelialueen
mittaisena, ja sen yläreunalle on annettu likimääräinen kor-
keusasema.

- alueen eteläosan meluestettä koskevaa merkintää on täyden-
netty niin, että esteen tulee olla molemmilta puoliltaan vähin-
tään osittain ääntä vaimentavaksi.

- KTY-1-korttelialuetta koskien on lisätty määräys junaliikenteen
aiheuttaman runkoäänen/tärinän huomioimisesta.

ELY-keskuksen ja Väyläviraston lausuntojen johdosta:
- asemakaavaan on lisätty määräys, jonka mukaan AK-kortteli-

alueilla tonttien toteuttamisjärjestys on vaiheistettava niin, että
melutason ohjearvot alittuvat asuinrakennusten sisätiloissa ja
ulko-oleskelualueilla kaikissa toteutusvaiheissa. Selostusta on
täydennetty vastaavilta osin.

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta:
- asemakaavaan on lisätty määräys, jonka mukaan tonteille
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39374/20-23 tulee sähkönjakelun niin vaatiessa rakentaa ver-
konhaltijan ohjeen mukainen, noin 15 m2 suuruinen muunta-
motila. Tilan saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn ker-
rosalan lisäksi. Muutos on tehty mahdollistamaan tarvittavan
muuntamotilan sijoittaminen alueelle. Selostusta on täyden-
netty vastaavilta osin.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnon
johdosta:
- asemakaavan selostuksen liitteeksi on lisätty jätehuollon jär-

jestelyjä selkeyttävä kaavio. Selostusta on täydennetty vastaa-
vilta osin.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

- tontille 37274/17 on osoitettu uusi kaksikerroksinen rakennus-
ala ja sen alle sijoittuva maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska
suunnitelman kokonaismassoitteluun tehtyjen muutosten
myötä.

- kaava-alueen A-korttelialue on muutettu AK-korttelialueeksi.
Muutos on tehty, sillä rakennusten massoitteluun ja sijainteihin
tehtyjen muutosten johdosta olemassa suojeltua osuuskaupan
kassan rakennusta ei ole enää mahdollista osoittaa tulevai-
suudessa omatonttiseksi pientaloksi, jonka myötä tontille voi
sijoittaa vain asuinkerrostaloja.

- K-korttelialue on muutettu KTY-1-korttelialueeksi. Tällä on tu-
ettu olemassa olevassa kiinteistön nykyisten toimintojen jatku-
mista.

- suunnitelmaan rautatiealueen puolelle osoitettujen luhtikäytä-
vien johdosta on muutettu tontin 37274/17 julkisivuja koskeva
määräystä vesikatteen kaltaisen julkisivumateriaalin käytöstä
niin, että se ei koske rautatiealueen puoleisia julkisivuja.

- tontilta 37274/17 on poistettu rautatiealueen puolelta sekä ra-
kennuksen edustalta pysäköinnille osoitetut alueen osat suun-
nitelmaan tehtyjen muutosten myötä.

- rakennusten julkisivuja koskevat äänentasoerotusvaatimus-
merkinnät on muutettu vastaamaan päivitettyä suunnitelmaa.

- kaavasta on poistettu tontteja 39374/17 ja 23 koskevat mää-
räykset oleskeluparvekkeiden avautumisesta radan suuntaan
sekä asuntojen avautumisesta myös sellaisen julkisivun suun-
taan, jolle ei ole asetettu äänitasoerovaatimusta. Määräykset
on poistettu, sillä ne ovat muodostuneet tarpeettomiksi kaa-
vaan lisätyn luhtikäytäviä koskevan määräyksen myötä.

- melun heijastumista koskevaa määräystä on muotoiltu selke-
ämmäksi vastaamaan luhtikäytävärakennuksista annettua
uutta määräystä.

- asemakaavaan on lisätty määräys, jonka mukaan tonttien
39374/20-25 keskinäiset yleiset piha-alueet tulee suunnitella
yhteiskäyttöisiksi. Yhteiskäyttöiset piha-alueet on rakennettava
nimetyille tonteille laadittujen kokonaissuunnitelmien mukaan.
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Määräyksellä on pyritty parantamaan pihojen monipuolista
käyttöä ja viihtyisyyttä.

- pihojen joidenkin leikkialueiden sijainteja on päivitetty huomioi-
maan muuttunut suunnitelma ja päivitetty liikennemeluselvitys.

- puin ja/tai pensain istutettavien alueiden osien sijainteja tontilla
39374/17 on päivitetty vastaamaan päivitettyä suunnitelmaa.

- tontille 39374/17 osoitettu aukiomainen tontin osa on siirretty
osin Viertolantien puolelle, ja sitä koskenut määräys autojen
kääntöpaikkana käyttämisestä poistettu suunnitelman muuttu-
misen myötä.

- tonttien ohjeellisia korkeusasemia on päivitetty vastaamaan
muuttunutta suunnitelmaa.

- tonteille on osoitettu sijainniltaan ohjeelliset hulevesien hallin-
taan varatut alueen osat, ja ajoväyliä on sallittu käyttää hule-
vesien hallintaan kaava-alueelle laaditun hulevesiselvityksen
perusteella.

- asemakaavakartasta on poistettu talousrakennuksille osoitetut
rakennusalat t ja t-1. Erillisiä rakennusaloja ei enää tarvita
suojaamaan pihoja melulta, kun suunnitelmaan on osoitettu
uusi melulta suojaava aita alueen eteläosaan. Lisäksi tontilla
37274/17 tehdyt muutokset rakennusten sijainteihin ovat pois-
taneet tarpeen osoittaa erityinen rakennusala talousraken-
nusta varten.

- talousrakennusten ja autokatosten viherkattoja koskevasta
määräyksestä on poistettu viittaus t-1 rakennusalaan, joka on
poistettu kaavasta.

- sr-2 suojelumerkinnästä on poistettu viittaus rakennuksen jul-
kisiin sisätiloihin, joita ei ole.

- tontin 37274/17 määräystä pintamateriaalista ajoväylän ja ra-
kennuksen välissä on tarkennettu koskemaan rakennuksen ja
AK-tontin välistä aluetta päivittyneen suunnitelman mukaan.

- tontin 37274/17 maanalaiselle pysäköinnille varatun alueen
osan rajausta on päivitetty muuttuneen suunnitelman mukaan.

- talousrakennusten ja autokatosten rakenteet on sallittu osaksi
melulta suojaavia aitoja ja meluestettä.

- rakennusten räystäslinjoja koskevan määräyksen sanajärjes-
tystä on muutettu selkeämmäksi ja toista prosenttimääristä
muutettu arvosta 50% arvoon 60 % vastaamaan päivitettyä
suunnitelmaa.

- lämpimiä sivukäytävien kerrosaloja koskeva määräys on yh-
distetty luhtikäytävistä annettuun määräykseen.

- määräystä tonteille yhteisen leikkipaikan rakentamisesta on
tarkennettu niin, ettei se koske tonttia 37274/17.

- kaavaan on lisätty julkisivumateriaalia ohjaava määräys koske-
maan tontin 39374/17 uutta kaksikerroksista rakennusalaa.

- AK-korttelialueiden talousrakennuksia koskevaa määräystä on
muutettu niin, että se koskee kaikkia tontteja.

- kahdelle eteläisimmälle AK-tontille ja tontille 39374/17 on li-
sätty merkinnät rakennusten harjaviivoista.
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- KTY-1-korttelialueen määräystä luonnonkiven käytöstä tontin
koillislaidalla on muutettu vastaamaan päivitettyä suunnitel-
maa niin, että määräyksessä viitataan rakennusten ja AK-kort-
telialueen väliin jäävään tontin osaan.

- KTY-1-korttelialueen autopaikkamäärää koskevaa määräystä
on muutettu vastaamaan päivitettyä suunnitelmaa niin, että
tarvittavat 5 autopaikkaa voivat olla myös muualla kuin raken-
nuksen pihalla.

- tontin 39374/17 ajoneuvoliittymän kieltomerkinnän sijaintia on
päivitetty vastaamaan muuttunutta suunnitelmaa.

- asemakaavan on lisätty määräys purkukartoituksen laatimi-
sesta ennen rakennus- tai purkuluvan hyväksymistä.

- tukimuuria koskevaan kaavamääräykseen on lisätty maininta
aidan toteuttamisen sopimisesta.

- selostukseen on päivitetty tieto kaava-alueella voimassa ole-
vasta maakuntakaavasta.

- Selostusta on täydennetty vastaavilta osin.

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.
Suunnitelman muuttumisen myötä määräyksien tonttien numeroi-
hin viittavia kohtia on päivitetty uutta, muutosten mukaista nume-
rointia vastaavaksi. Maaperän pilaantuneisuutta, orsiveden- ja
pohjavedenpintaa, pohjaveden hallintasuunnitelmaa ja vettä lä-
päisemättömiä pintamateriaaleja koskevat määräykset on ryhmi-
telty kaavamääräyksissä niin, että ne koskevat kaikkia korttelialu-
eita aiempien A- ja AK-korttelialueiden sijaan, ja näille määräyk-
sille on muodostettu uusi väliotsikko.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

- kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

- kaavaselostukseen on päivitetty tiedot Helsingin uudesta
Maanalaisesta yleiskaavasta nro 12704 (tullut voimaan
19.8.2021)

- kaavaselostukseen on päivitetty Helsingin yleiskaavaa 2016
koskeva kohta

- asemakaavan selostuksen liitteeksi on lisätty Viertolantien
asemakaava-alueen hulevesien hallinnan suunnitelma (Ram-
boll, 15.10.2021)

- asemakaavan selostuksen liitteeksi on lisätty asemakaavan
toteuttamisen hiilitaselaskelmat

- asemakaavan selostuksen liitteenä olevat 3D-näkymät on päi-
vitetty, ja aineistoon on lisätty uusia näkymäkuvia havainnollis-
tamaan tehtyjä muutoksia

- asemakaavan selostuksen liitteenä olevat alueleikkaukset, pe-
lastuskaavio ja varjostustutkielmat on päivitetty

- asemakaavan selostuksen liitteenä oleva meluselvitys on päi-
vitetty vastaamaan muutettua suunnitelmaa

- kaavaselostukseen on päivitetty Viertolantien liikennemäärät



44 (44)

- kaavaselostuksen listaa yhteyshenkilöistä kaavan valmiste-
lussa on täydennetty

- kaavakartan nimiö on päivitetty.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-
teltu asianomaisten tahojen kanssa. Alueen asukkaita on kuultu
erikseen 22.11. pidetyssä Tapanila-seuran järjestämässä keskus-
telutilaisuudessa.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
23.3.2021 päivätyn ja 29.3.2022 muutetun asemakaavan muutos-
ehdotuksen nro 12710 hyväksymistä.

Helsingissä 29.3.2022

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö






























































































































































































































































































