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Tiivistelmä 
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee toimistorakennus-ten ja asuinkerrostalojen korttelialueita, jotka sijaitsevat Myllypu-ron keskustassa Myllypurontien, Kivensilmänkujan, Yläkiventien ja Yläkivenpolun rajaamalla alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisen toimistorakennusten korttelialueen muuttamisen yleis-kaavan mukaiseksi, sekoittuneita toimintoja käsittäväksi kortteli-alueeksi. Asuinkerrostalojen korttelialueen osalta kaavaratkaisu koskee lähinnä toimistorakennusten korttelialueelle osoitetun ra-sitteen uudelleenjärjestelyä. Kaavaratkaisu tehtiin raideliikenteen solmukohdaksi muotoutuvan Myllypuron keskustan rakennuste-hokkuuden kohottamiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi. 
Tavoitteena on, että tehostuva korttelikokonaisuus tukee Myllypu-ron keskustan kehittymistä elinkeinoelämän ja opiskelun yhdistä-väksi kampuskeskustaksi. 
Kaavaratkaisussa on erityisesti ratkaistu julkisen liikenteen solmu-kohdan edellyttämän korkeamman rakentamistehokkuuden ja eheän kaupunkikuvan yhdistäminen osaksi viihtyisää kaupunkiku-vaa ja käveltävää keskustaympäristöä. Huomiota kiinnitetään myös olemassa olevan rakennuksen purkamisen ja korttelikoko-naisuuden tehostamisen synnyttämiin nettoilmastovaikutuksiin. 
Alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi liike-, toimitilan ja asumisen toimintoja yhdistävä hybridikortteli, joka tarjoaa katutilaan liittyviä palveluja keskeiseen Myllypuroon. 
Uutta asuntokerrosalaa on 5 250 k-m2. Toimitilakerrosalaa on 3 500 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 95 asukasta. 
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7243), jonka mukaan jalankulun ja pyöräilyn erottelua pa-rannetaan Myllypurontiellä Kivensilmänkujan ja Kiviparintien vä-lillä. Kivensilmänkujalle rakennetaan ryhmittymiskaistat Ostarin pysäköintilaitoksesta Myllypurontielle pääsyn helpottamiseksi sekä valo-ohjauksen mahdollistamiseksi. Kivensilmänkujalta pois-tuu järjestelyn myötä 5 pysäköintipaikkaa. Yläkiventien itäpäästä poistuu uuden maankäytön liittymäjärjestelyjen takia 8 autopaik-kaa. 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että aiemman asemakaavan mukainen korttelikokonaisuus sovitetaan Myllypuron keskustan muuttuneisiin tavoitteisiin käveltävänä ja palveluita tarjoavana raideliikenteen solmukohtana ja itäisen Hel-singin merkittävänä kampusalueena. 
Kaavan laatimisessa erityisiä ristiriitoja on ollut tehokkaasti raken-nettavan raideliikenteen ääressä olevan korttelin sovittaminen 
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matalammalla tehokkuudella toteutettuun Myllypuron asunto-aluekokonaisuuteen sekä teknisen elinkaarensa puolivälissä ole-van rakennuksen purkaminen ja korvaaminen uudella rakentami-sella. 
Helsingin kaupunki omistaa korttelialueet. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-kijan kanssa. 
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset koh-distuivat ALP-korttelin osalta liiketilojen ja asuntojen muuntojous-tavuuteen, ravintolatilojen mahdollistamiseen, nykyisten toimijoi-den toiminnan jatkuvuuteen, asiointipaikkojen riittävyyteen, liiken-teen kasvamiseen Yläkiventiellä, huoltolaiturin toimintaan, kau-punkikuvaan ja linnuston suojeluun. AK-korttelin osalta huomau-tukset kohdistuivat huoliin läpikulusta, luvattomasta pysäköinnistä ja maantasopysäköinnin talvikunnossapidosta. 
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-tuivat alueen johtokujien keskittämiseen. Helsingin seudun ympä-ristöpalvelut totesi, että tontin 45186/4 seinäpaloposti voidaan hy-lätä. Helsingin kaupunginmuseo totesi, että vaikka olemassa ole-van toimitalon purkaminen on valitettavaa, he näkevät kaavaeh-dotuksen määräysten mahdollistavan uuden rakentamisen liitty-vän asemakaavahistoriallisesti merkittävään Orpaanportaan ym-päristöön ilman liian suurta kontrastia. 
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 

Asemakaavan kuvaus 
Tavoitteet 

Kaavaratkaisun tavoitteena on tiivistää ja tehostaa Myllypuron keskustaa yleiskaavan mukaisesti käveltäväksi raideliikenteen solmukohdaksi keskitettyine palveluineen. Uudistettava kortteli tu-kee Myllypuron keskustakampuskokonaisuuden kehittymistä. 
Kaavaratkaisu edesauttaa yleiskaava 2016 tavoitteiden toteutu-mista tehostamalla ja monipuolistamalla maankäyttöä raideliiken-teen solmukohdassa. 
Asemakaavamuutos toteuttaa tavoitteita elävistä, omaleimaisista ja turvallisista kaupunginosista, monipuolisista sijaintipaikoista yri-tyksille ja vahvistaa kaupungin asemaa metropolialueena. 
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Liikkumisen kehittämisohjelman, kävelyn edistämisohjelman ja pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteet toteutuvat kaavaratkai-sussa suurilta osin jo hankkeen keskeisen sijainnin kautta. Hank-keella on kilpailukykyinen saavutettavuus kestävillä kulkutavoilla kävelyä, pyöräilyä, viereistä metroliikennettä ja tulevaa tiederatik-kaa käyttäen ja ne vähentävät liikennejärjestelmän aiheuttamia haittoja asukkaille keventyvän autoilutarpeen kautta. Hankkeen aiheuttama liikenteen kasvu ohjataan lähes kokonaan kestäviin kulkutapoihin. 
Kaupunkiympäristötoimialan ympäristöohjelman tavoitteet on huo-mioitu muun muassa hulevesien hallintaa sekä terveellisyyttä ja viihtyisyyttä lisäävien kävely-ympäristön vahvistamisessa ja hank-keen tiivistyvään kaupunkirakenteeseen sijoittamista käsittelevien kaavamääräysten kautta. 
Kaavaratkaisua koskevia valtakunnallisia alueenkäyttötavoitteita on listattu selostuksen kohdassa Suunnittelun lähtökohdat. Ase-makaavamuutos toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoit-teita kehittäen jalankulun ja pyöräilyn verkostojen huomioimista asemakaavoituksessa. Asemakaavan selvitykset edistävät myös tietoisuutta energian säästämistä rakentamisessa sekä mahdollis-taa uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä. Erityisesti Helsinkiä koskevista tavoitteista kaavaratkaisu parantaa osaltaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuk-sia. 
Kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyväksynyt uuden Kasvun paikka - Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025. Kaavaratkai-sun kolmena kaupunkistrategiaa tukevana päätavoitteena ovat Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa asuinalueet eivät eriydy ja kaikkialla on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elä-mää positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa, kaupunkira-kennetta kehitetään kestävästi, ensisijaisesti uudistamalla ja täy-dentämällä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä huomioiden alueiden erityispiirteet sekä Helsinkiä kehitetään raideliikenteen verkostokaupunkina. Täydennysrakentamista toteutetaan erityi-sesti raideliikenteen varrella ja asemien ympäristöissä. 

Mitoitus 
Suunnittelualueen pinta-ala on 12 068 m2. 
Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 4 750 k-m2:llä. 
Kaavaratkaisun korttelitehokkuus on e = 2,31. 
Kerrosalan kasvusta 500 k-m2 johtuu toteutetun AK-korttelin tek-nisestä tarkistuksesta, jossa rakennusoikeuden lisäksi toteutetta-van kerrosalan osuutta muunnettiin toteutuneen kerrosalan mu-kaiseksi asemakaavan valmistelun aikaisten linjausten mukaan. 
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
Alueella on nykytilanteessa toimistorakennusten ja asuinraken-nusten korttelialueet sekä niitä ympäröivät katualueet. 
Aluetta reunustaa idässä liikenteellisesti merkittävä Myllypuron-tie, jonka takana alle 100 m etäisyydellä sijaitsee Myllypuron met-roasema. Kiviparintie erottaa alueen Myllypuron uudistuneesta ostoskeskuksesta pohjoisessa. Välittömästi tontin länsi- ja etelä-puolella sijaitsee asuinkerrostaloja pysäköintialueineen. 
Myllypurontien varressa sijaitseva, modernistista suunnittelua edustava toimistorakennus on valmistunut 1989 (arkkitehtitoimisto Gripenberg&Co). Rakennuksessa on kolme kerrosta ja kellari. Ta-sakattoisen, päädyistään porrastetun, mutta muutoin suoralinjai-sen rakennuksen julkisivut ovat pääosin keltaista tiililaattaa, jota on rytmitetty sileää betonia olevilla valkeilla pystylinjoilla. 
Rakennuksen ylläpito on kärsinyt vähäisestä käyttöasteesta. Ra-kennus tullaan purkamaan asemakaavamuutoksen mukaisen ra-kentamisen tieltä. Korttelin piha-alueelta on osoitettu rasite-pysäköintiä viereiselle asuinrakennusten korttelille. 
Yläkiventien ja Kivensilmänkujan välissä sijaitseva asuinkerrosta-loa edustaa modernistista suunnittelua ja on valmistunut 2014 (arkkitehdit T. Grönlund Oy). Rakennuksessa on viisi kerrosta. 
Kortteli kuuluu tarkastelualueeseen asuntojen KT-korttelissa sijait-sevien rasitepysäköintipaikkojen ja kortteleita yhdistävien piha- ja kulkuyhteyksien käsittelyn huomioimiseksi. 
Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue (ALP) 
Kaavaratkaisun mahdollistama uusi sekoittuneiden toimintojen kortteli tehostaa aiemman kaavan rakennusoikeutta pienemmäksi toteutetun toimistorakennuksen maankäyttöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa Helsingin yleiskaava 2016:n mukaisen monipuolisen keskusta-alueen vahvistumisen heti metroaseman ääressä. 
Uuden korttelin kaksi alinta kerrosta käsittävät puretun toimistora-kennuksen kerrosalan verran liike- ja toimitilaa. Katutason toimin-toja ja arkkitehtuuria ohjataan tukemaan asukkailleen lähipalve-luja tarjoavan keskusta-alueen kävely-ystävällistä ympäristöä ja laajentavat luontevia kulkuyhteyksiä Kivensilmästä kohti Yläkiven-tietä. 
Liike- ja toimitiloista muodostuvan jalustaosan päällä on kuusi ker-rosta asuntoja, joita palvelee suotuisaan ilmansuuntaan avautuva, jalustaosan katolla oleva kansipiha. 
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Korttelin liikennejärjestelyt toimivat pääosin Yläkiventieltä käsin korttelin huoltopihalle ja maanalaiseen pysäköintiin. 
Asuinrakennusten korttelialue (AK) 
Kaavaratkaisun asuinrakennusten kortteli koostuu olemassa ole-vasta kerrostalosta, jonka kaavamääräyksiä tarkennetaan vallitse-van tilanteen mukaiseksi. 
Kaavaratkaisu heijastuu korttelin toimintaan lähinnä pysäköintijär-jestelyn kautta, jossa aiemmassa kaavassa viereiselle toimisto-tontille osoitetut rasitepaikat sijoitetaan jatkossa uuden korttelin kellaritiloihin ja AK- ja ALP-kortteleiden pohjoisreunaan rajaa-maan vilkasta Kivensilmän aukion elämää asuinkorttelin yksityi-semmistä osista. 

Liikenne 
Lähtökohdat 
Yleistä 
Asemakaava-alue rajoittuu Myllypurontiehen, Yläkiventiehen ja Kivensilmänkujaan. Asemakaava-alueen pohjoispuolella on Or-paanporras, joka on Myllypuron tärkein jalankulku- ja pyöräilyak-seli metroasemalta länteen. Myllyruuhenpolku on puolestaan tär-kein yhteys metroasemalta Kehä I:n itäpuolelle. 
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Jalankulku 

 Kuvan kehä esittää noin 5min kävelyetäisyyttä kaavaratkaisusta ympäristöönsä. 
Kaikki Myllypuron keskustan palvelut ovat alle viiden minuutin etäisyydellä: metro, linja-autopysäkit, kaupunkipyöräasema, ter-veysasema, ostoskeskus, kirjasto, terveysasema, liikuntamylly, Metropolia, Stadin ammattiopisto. Ala-asteen ja yläasteen koului-hin sekä Kirkkoon on hiukan yli viiden minuutin kävelymatka. 
Tarkastelualueen ympäristön jalankulku verkosto katualueilla on varsin yhtenäinen ja tarjoaa suoria arkiyhteyksiä. Tasainen maasto tarjoaa mahdollisuuden oikaista myös tonttien sisäisiä kul-kuyhteyksiä hyödyntäen. Asukkaat ovat kokeneet tämän jossain määrin ikäväksi. Monipuolisimmat jalankulun ympäristöt keskitty-vät keskustan aukioille ja Orpaanportaan sekä Myllynsiiven käve-lyakseleille, joiden varteen on sijoitettu penkkejä ja erilaisia virkis-tystoimintoja etenkin lapsille. 
Korttelia ympäröivät katutilat on varustettu jalkakäytävin. Myllypu-rontiellä jalankulku on erotettu pyöräilystä Metropolian rakentami-sen yhteydessä. 
Metroasemasta pohjoiseen Myllypuron terveysasemalle saakka Myllypurontie on esteettömyyden erikoistason aluetta. Lisäksi Or-paanporras on esteettömyyden erikoistason yhteys. Nämä eivät kuitenkaan ole talvikunnossapidon priorisoitua reitistöä. Muilta osin kävely-ympäristö on esteettömyyden perustasoa. 



   11 (36)  

  

Kivensilmänkujan pohjoispuolella oleva Myllypurontien ylittävä suojatie on yksi Myllypuron vilkkaimmista. 2020 vuoden lasken-nassa koronasta huolimatta suojatietä käytti 2700 jalankulkijaa vuorokaudessa. Eteläisellä suojatiellä ylittäjämäärä oli vain 550 jalankulkijaa, mikä on varsin paljon, kun on kyse esikaupunkialu-een suojatiestä. Tämän perusteella korotettu liittymäalue ja alen-nettu 30 nopeusrajoitus on varsin perusteltu. 
Pyöräliikenne 
Myllypurontien pyörätie on osa pääpyörätieverkostoa. Tavoitteena on muuttaa pitkällä aika välillä pyöräily 1-suuntaiseksi. Tavoittee-seen on edetty vaiheittain. 1. vaiheessa jalankulku erotellaan pyö-räilystä. Yksisuuntaistamisen estää pyörätie puute Myllypurontien pohjoisreunalla välillä Kurkimäen alikulku ja Latokartanonkaari.  Sen toteuttamisen jälkeen pyöräliikenne on muutettavissa pienin risteämisjärjestelyin yksisuuntaiseksi. 
Pyöräliikenne on erotettu jalankulusta tämän korttelin kohdalla Metropolian rakentamisen yhteydessä. Kielilukion rakentamisen yhteydessä erottelu toteutetaan Kiviparintiestä pohjoiseen. Näin ollen tämän hankkeen yhteydessä on tarpeen toteuttaa erottelu Kivensilmänkujan ja Kiviparintien välille. 
Julkinen liikenne 
Sijainti on monipuolisten joukkoliikennepalvelujen piirissä. 
Metron lisäksi aluetta palvelee bussilinjat: (92) Myllypurosta Itä-keskukseen, tiedelinja (506) Myllypurosta Viikin ja Arabian kam-pusalueiden kautta Meilahteen, seutulinja (560) Vuosaaresta Myyrmäkeen sekä Kehä I:llä linja (54) Pitäjänmäkeen (554) Mal-min kautta Tapaninkylään ja (561) Malmin ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle. 
Autoliikenne 
Myllypurontie on alueellinen kokoojakatu, joka palvelee Myllypu-ron asuntoaluetta. Katu on joukkoliikenteen reittikatu ja osa suur-ten erikoiskuljetusten reittiä Idästä Viikin kautta kantakaupungin pohjoisosiin. Kuljetuksen tavoitekokoluokka on leveys ja korkeus 6 metriä ja kuljetuksen kokonaispituus 40 metriä. Tätä reittiä pitkin on myös suurmuuntajareitti Viikin sähköasemalle. 
Kivensilmänkuja on asuntokatu, jonka kautta on ajo Myllypuron ostoskeskuksen pysäköintilaitokseen. Pysäköintilaitoksessa on 40 liityntäpysäköintipaikkaa. 
Yläkiventie on asuntokatu. Sen varrelle on toteutumassa varsin paljon uutta asuntorakentamista yhteensä 8 uutta kerrostaloa ja sen lisäksi Myllypuron koulukeskusta laajennetaan. 
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Myllypurontien liikennemäärä on nykyisin noin 10500 ajoneu-voa/vrk. Viime vuoden keväällä tehdyssä laskennassa vuorokau-siliikenne Kivensilmänkujan eteläpuolella oli 8500 ajoneuvoa/vrk ja pohjoispuolella 6000 ajoneuvoa/vrk. Kiviparintien liikennemäärä oli 4000 ajoneuvoa/vrk. Yläkiventien liikennemäärä on arvioitu olevan 2100 ajoneuvoa/vuorokaudessa. 
Kaavaratkaisu 
Jalankulku 
Kivensilmänkujan ryhmittymiskaistojen takia Kivensilmänkujan eteläisen jalkakäytävän sijainti muuttuu. Kivensilmänkuja 2 tontin kohdalla jalankulku on osoitettu rasitteena rakennuksen alla ole-vaan arkadiin. 
Myllypurontien itäreunalla Kivensilmänkujan pohjoispuolella jalan-kulku ohjataan bussipysäkin odotusalueen kautta, sillä nykyinen katutilan leveys ei mahdollista jalankulun ja pyöräilyn erottelua muulla tavoin. 
Pyöräliikenne 
Kaava ei aiheuta muutoksia pyöräliikenteen järjestelyihin korttelin kohdalla. Kivensilmänkujan risteyksestä pohjoiseen jalankulku- ja pyöräily erotellaan toisistaan Myllypurontien länsireunalla. Mylly-purontien itäreunalla erottelu pyöräliikenne ohjataan pysäkkialu-een taitse. 
Julkinen liikenne 
Kaava ei aiheuta muutoksia julkisen liikenteen järjestelyihin kaa-voitettavan korttelin kohdalla. Tarvittavat järjestelyt on toteutettu Metropolian rakentamisen yhteydessä. Myllypurontien itäreunalla olevalla pysäkille varataan tila odotusalueelle. 
Autoliikenne 
Kivensilmänkujalle varataan tila kääntymiskaistoille, jotta Kivensil-mänkujan liikennevalo-ohjaaminen on mahdollista, mutta myös liittymän säilyttäminen korotettuna liittymänä saattaa olla perustel-tua. Kivensilmänkujan pohjoisreunalta poistuu 5 kohtisuoraa py-säköintipaikkaa. 
Kaavoitettavan ALP-tontin asiakasliittymä ja huoltoajoliittymä siir-tyy Yläkiventielle. Yläkiventien varresta joudutaan poistamaan ar-violta 8 kadunvarsi pysäköintipaikkaa. Tämä tarkentuu rakennuk-sen toteutussuunnittelun yhteydessä. 
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Palvelut 
Lähtökohdat 
Myllypuron keskustan palvelut käsittävät ostoskeskuksen lisäksi muun muassa terveysaseman, metroaseman, liikuntapalveluja tarjoavan liikuntamylly sekä Metropolian uuden kampusalueen. Kaikki palvelut sijaitsevat 5 minuutin kävelyn saavutettavissa alle 300 metrin etäisyydellä tarkastelualueesta. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien kaupallisten palveluiden sijoit-tumisen keskusta-alueelle hyvien joukkoliikenneyhteyksien ää-reen. 

Esteettömyys 
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta tavoitteellista eri-koistason aluetta metroaseman ympäristössä. Muilta osin alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta. 

Luonnonympäristö 
Lähtökohdat 
Asemakaava-alue on rakennettua ympäristöä Myllypuron keskus-tassa. Varsinaista laaja-alaista luonnonympäristöä kaava-alueella ei ole. Korttelin eteläosassa alkuperäisestä maastosta on säilynyt avokallioita, jotka on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa. Avokallioiden yhteydessä kasvaa niittymäistä kasvillisuutta ja muutamia isompia puita. Avokalliot erottuvat lähimaisemassa Myl-lypuron alueen tyypillisenä elementtinä. Muilta osin tontin 1 istu-tusalueet ovat nurmea. Tontin 2 asuinrakennuksen pihalla on pi-hatoimintojen lisäksi myös puu- ja pensasistutuksia. 
Myllypurontien katualueen nurmetetuilla viherkaistoilla kasvaa ka-tupuina koivuja, jotka ovat kaupunkikuvallisesti tärkeitä ja edusta-vat Myllypurolle tyypillistä lajistoa. 
Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmän mukaan (virkamies-versio 20.9.2021) asemakaava-alueelta tai sen välittömästä lähei-syydestä ei ole osoitettu luontoarvoiltaan arvokkaita luontokoh-teita tai havaintoja suojeltavista lajeista. 
Kaavaratkaisu 
Asemakaavaan on merkitty istutettavia alueen osia ja määrätty rakentamatta jäävät tontin osat istutettavaksi. Asemakaavan viite-
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suunnitelmaan liittyvässä pihasuunnitelmassa on tutkittu tarkem-min tontin 1 uudisrakentamisen ja tontin 2 muutoksiin liittyviä pi-haratkaisuja ja istutusten periaatteita. 
Tontin 1 uudisrakennuksen katolle tulee toteuttaa pihakansi (kat-topuutarha) oleskeluun ja maksaruohokatto. Tontin 2 pohjois-osaan kaava mahdollistaa uusien pysäköintipaikkojen rakentami-sen. Muuten tontin 2 alueen toiminnot säilyvät nykyisellään ja ton-tin kaakkoiskulmalla säilyy pienialaisesti nykyistä kalliopaljastu-maa. Kalliopaljastuman säilyttämisestä on kaavamääräys. 
Tontin 1 vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoiteluku, ja viitesuunnitelman alustavan pihasuunnitelman pe-rusteella on todettu, että Helsingin asuinkortteleille määrätty tavoi-teluku on mahdollista täyttää. 

Ekologinen kestävyys 
Lähtökohdat 
Kaupunkirakennetta tiivistetään olemassa olevaan infrastruktuu-riin ja aluekeskukseen tukeutuen hyvien ja kehittyvien joukkolii-kenneyhteyksien varressa. Ratkaisu mahdollistaa kestäviin liikku-mistapoihin pohjautuvan elämäntavan ja tukee ilmastonmuutok-sen hillitsemisen tavoitteita. 
Kaavaratkaisu 
Kaavavalmistelun tavoitteellisena lähtökohtana on pidetty sitä, että asuinkerrostalon energiatehokkuuden tulee olla rakennuslu-van hakemisen ajankohtana määriteltyä A-energialuokkaa tai sitä vastaava ja muiden kuin asuinkerrostalojen energiatehokkuuden tulee olla vähintään 20 % parempi kuin voimassa olevissa sää-döksissä kyseiselle käyttötarkoitusluokalle energiatehokkuuden vähimmäistasoksi on asetettu. 
Energiatehokkuuden toteutumista on arvioitu ALP-korttelin osalta osana viitesuunnitelman laatimista. Kaupungin omistamalle maalle rakennettaessa energialuokka määritellään maankäyttöso-pimuksella asemakaavan sijaan. 
Kaava-alue on erittäin hyvin saavutettavissa julkisella liikenteellä ja alueelta on hyvät pyöräily- ja jalankulkuyhteydet lähipalveluihin sekä viheralueille. 
Tavoitteena on ekologisesti kestävä ja viihtyisä korttelirakenne. Korttelin riittävästä vihertehokkuudesta huolehditaan Helsingin vi-herkerroinmenetelmän tavoitetason avulla. 
Asemakaavassa on viherkattojen rakentamiseen ja hulevesien vii-vyttämisen liittyviä määräyksiä. Viitesuunnitelman pihasuunnitel-massa on tutkittu hulevesien maanalaista viivyttämistä tontilla 1. 
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Suunnittelualueella vältetään soveltuvin osin vettä läpäisemättö-miä pintamateriaaleja ja suositaan hulevesiä pidättäviä rakenteita. Viherkatoilla on lisäksi ominaisuuksia, jotka lisäävät rakennusten energiatehokkuutta ja kattorakenteiden kestävyyttä sekä paranta-vat kattomaisemaa. 
Rakentamisen päästövaikutuksia on arvioitu kohdassa vaikutuk-set ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen. 

Suojelukohteet 
Lähtökohdat 
Tarkastelualueella ei ole kulttuurihistoriallisia suojelukohteita, mutta alueen arvoympäristöt ovat olennaisia alueen identiteetille. Esillä oleva suunnittelualue sijoittuu Myllypuron asuntoaluekoko-naisuuden itälaitaan ja Helsingin arvoympäristöihin kuuluvaksi luokiteltu Orpaanporras kulkee alueen pohjoispuolelta. 
Myllypuron 1960-luvun alue on rakennettu yhtenäisen asemakaa-vallisen perusajatuksen mukaisesti kokonaisuutena. Tähän liittyy myös Myllypurolle ominainen rakentamisen korkeus ja kerrosluku, joka asuinkortteleissa on alun perin ollut enintään kahdeksan. 
Orpaanportaan itäpään ilmettä on voimakkaasti jo aiemmin muo-kannut Myllypuron ostoskeskuksen paikalle rakennettu ja siihen liittyvä, Orpaanportaan eteläreunan rakennuskokonaisuus. 

 
Kuva: Asemakaavan 11153 sk-suojelumerkinnät, ”Alueen osa, 
jolla avokallio on säilytettävä”. 
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Kuva: Asemakaavassa suojellut kalliot Yläkiventien ja Myllypuron-tien katukuvassa. 
Kohdassa Luonnonympäristö esitetyt, tarkastelualueen etelä-osassa sijaitsevat avokalliot on asemakaavalla suojeltu osana myllypurolaista maisemakulttuuria. 
Kaavaratkaisu 
Suunnittelualueella uudisrakennus esitetään sijoitettavaksi ole-massa olevan toimistorakennuksen paikalle Myllypurontien suun-taisesti eli poiketen Myllypuron alkuperäiselle asemakaavalliselle ratkaisulle ominaisesta suorakulmaisesta koordinaatistosta. Esite-tyllä tavalla sijoitettu rakennus on vakiintunut osaksi Myllypuron metroasemaan liittyvää Myllyaukiota ja Myllypurontietä rajaavaa kaupunkitilaa. 

 
Kuva: Yläkiventien ja Myllypurontien risteys viitesuunnitelmassa 
Asemakaavassa suojellut avokalliot tulevat poistumaan tehostu-van maankäytön mahdollistamiseksi. Kaavaratkaisua on avattu tarkemmin kohdassa Vaikutukset luontoon ja maisemaan. 
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Yhdyskuntatekninen huolto 
Lähtökohdat 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piirissä. 
Tonttia ympäröivillä katualueilla kulkee runsaasti kaapeleita tontin rajan välittömässä läheisyydessä.  
Tonttien luoteiskulman halkoo johtokuja, jossa on Auris Oy.n omistama kaasujohto, jonka koko on Dn100 ja paine 20 mBar. 
Kaavaratkaisu 
Asemakaava-alueella sijaitseva kaasujohto on tavoitteena siirtää pois korttelialueelta lähialueella vireillä olevien katuhankkeiden yhteydessä. Asemakaavan nähtäville menon aikana ei vielä ole saatu varmuutta johdon mahtumisesta runsaasti infraa jo ennes-tään sisältäville katualueille. Kaavassa on siksi edelleen merkit-tynä johtokuja kaasua varten. Kun siirtomahdollisuus varmistuu, voidaan johtokuja poistaa tarpeettomana tarkistetusta kaavaehdo-tuksesta. 

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kun-nostaminen 
Lähtökohdat 
Tontti sijoittuu kitkamaa-alueelle. Tontin läheisyydessä tehtyjen pohjatutkimusten perusteella maakerrosten paksuus vaihtelee  0–2 m välillä. Pohjamaa on rakeisuudeltaan hiekkaa tai silttistä hiekkaa. Pohjavettä esiintynee lähinnä vajovetenä lähellä kallion pintaa. Nykyistä rakennusta varten kalliota on todennäköisesti louhittu. 
Alueelta ei ole tiedossa toimintaa, josta olisi syytä epäillä aiheutu-neen maaperän pilaantuneisuutta. 
Kaavaratkaisu 
Rakentaminen edellyttää louhintaa ja uudisrakennukset on arvi-oitu perustettavaksi louhitun kallion varaan anturoilla joko suoraan tai murskekerroksen välityksellä. Perustamistavat määritellään jat-kosuunnittelussa riittävän pohjatutkimustiedon perusteella. 
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Ympäristöhäiriöt  
Lähtökohdat 
Ajoneuvoliikenne (maantie ja katu), liikennemelu 
Kaavamuutosalueelle aiheutuu nykytilanteessa liikennemelua sekä Kehä I:ltä että Myllypurontieltä siten, että kaavamuutosalu-eella osittain ylittyy melutason ohjearvot ulkona. Nykytilanteessa tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso Myllypurontien ja korttelin 45186 rajalla on noin 65 dB. Myllypurontien liikenne-määrä on nykyisin noin 6 900 ajon./vrk. 

 Kuva: Ote Helsingin kaupungin meluselvityksestä 2017. Tieliiken-teen melun päiväajan keskiäänitasot LAeq(7-22). 
Metro, liikennemelu 
Myös metroliikenteen melu on ajoittain kuultavissa korttelin alu-eella, mutta ohjearvoihin verrannollisena keskiäänitasona sen merkitys on vähäinen. Nykytilanteessa metroliikenteen aiheut-tama päiväajan keskiäänitaso Myllypurontien ja korttelin 45186 rajalla on noin 50 dB. 
Metro, tärinä ja runkoääni 
Metroliikenne aiheuttaa sen sijaan tyypillisesti maaperään väräh-telyä, joka voi radan läheisyyteen sijoittuvissa rakennuksissa olla havaittavissa tärinänä tai runkoäänenä, mikäli sitä ei oteta suun-nittelussa huomioon. 
Tiederatikka, liikennemelu 
Yleiskaavan 2016 mukainen Tiederatikan raitioyhteys on suunni-teltu kulkevaksi Myllypurontietä. Sen mahdolliseksi päätepysäkiksi 
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on aiemmin kaavailtu Kivensilmänkujan ja Metroaseman ympäris-töä. Ratkaisu on sittemmin todettu teknisesti hyvin haasteelliseksi kyseiseen sijaintiin. Myllypuron tiederatikalle on Kielilukion ase-makaavan (12614, 9.7.2020) laatimisen yhteydessä tehty alus-tava tilavaraussuunnitelma, jossa päätepysäkki on suunniteltu Myllypurontielle Kiviparintien ja Jauhokujan väliselle osuudelle. Mahdollinen tuleva päätepysäkki ja raitiotie sijaitsevat lähimmil-läänkin yli 100 metrin päässä asemakaava-alueesta. Raitiotien ympäristöhäiriöihin ei siksi ole tarpeen varautua asemakaavan melusuunnittelussa. 
Ilmanlaatu 
Vilkkaiden katujen varrella typpidioksidin ja hengitettävät hiukkas-ten pitoisuudet voivat epäedullisissa sääolosuhteissa ja huonosti tuulettuvassa ympäristössä olla ajoittain korkeita ja ylittää ohjear-votason. Suunnittelualuetta voidaan pitää melko avoimena ja hy-vin tuulettuvana. Ilmanlaadun raja-arvot eivät ole vaarassa ylittyä suunnittelualueella. 
Kaavaratkaisu 
ALP-korttelin rakennus edellytetään kaavassa suunnittelemaan siten, että siinä otetaan huomioon korttelialueelle kohdistuvat lii-kenteen aiheuttamat ympäristöhäiriöt. 
Liikennemelu 
Kaavan viitesuunnitelman perusteella alueelta on laadittu liikenne-meluselvitys (Kivensilmänkuja 2 asemakaavamuutoksen melusel-vitys, Sitowise, 8.10.2021). 
Meluselvityksen perusteella 30 dB äänitasoerovaatimus riittäisi, mutta kaavassa varaudutaan 32 dB äänitasoerovaatimuksella koilliseen ja kaakkoon avautuvilla julkisivuilla, koska ennustelii-kennemäärissä saattaa olla epävarmuuksia ja huoltopihan toimin-noista ja liikenteestä voi mahdollisesti aiheutua meluhaittoja. Li-säksi 32 dB äänitasoerovaatimuksella kompensoidaan tieliikenne-melun laskentamallin laskentateknisiä rajoituksia ja epävarmuuk-sia (mm. risteyskiihdytyksiä ja -jarrutuksia). Huoltopiha tulee suun-nitella siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän meluhaittoja alueen asuinkäytölle. 
Asemakaavassa on edellytetty melutason ohjearvojen saavutta-mista leikkiin ja oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla. Suunnitellut rakennusmassat suojaavat hyvin ALP-korttelin kansipihan leikki- ja oleskelualueita. Melutasot jäävät kattopihalla pääosin alle oh-jearvojen sekä päivä- että yömelutilanteessa. Melun ohjearvot ylit-tyvät kattopihan etelä- ja luoteiskulmissa. Viitesuunnitelmassa (Ki-vensilmänkuja 2, 3. kerros, KAUTO NIKULAINEN arkkitehdit Oy 21.10.2021) esitettyä kansipiha-aluetta tulee jatkosuunnittelussa 
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ja toteutuksessa kehittää niin, että oleskeluun ja leikkiin tarkoitetut alueet sijoitetaan melutason ohjearvot alittaville alueille. Melusel-vityksen perusteella pihan toiminnot on mahdollista sijoittaa niin, että rakenteellista meluntorjuntaa ei ole tarvetta rakentaa. 
Asemakaavassa on edellytetty melutason ohjearvojen saavutta-mista myös asuntojen oleskeluparvekkeilla. 
Tärinä ja runkoääni 
Metroliikenteen aiheuttaman värähtelyn arvioimiseksi on kortteliin sijoittuvan rakennuksen jatkosuunnittelun yhteydessä laadittava selvitys, jossa selvitetään rakennukseen kohdistuvien värähtelyn torjuntaratkaisujen mahdollinen tarve sekä määritetään torjunta-ratkaisut. Mikäli nykytilanne edellyttää rakennukseen suunnitelta-van värähtelyntorjuntaa, olisi suositeltavaa suunnitella torjunta si-ten, että se vähentäisi osaltaan mahdollisesti myöhemmin toteu-tettavan raitiotien värähtelyntorjuntatarvetta. 
Ilmanlaatu 
Liikenneperäisten ilman epäpuhtauksien haittojen vähentämiseksi ALP-korttelin rakennuksessa tulee sen ilmanotto järjestää tehok-kaasti suodatettuna ja riittävän etäältä Myllypurontien liikenteestä. 

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka 
Lähtökohdat 
AK korttelissa on jo toteutettu 5-kerroksinen asuinrakennus. 
Korttelin itäosassa on 4-kerroksinen toimitilarakennus (KT). 
Kaavaratkaisu 
AK korttelin asuinrakennus on jo toteutettu, joten sen osalta ase-makaavalla ei enää ole merkittävää ohjausvaikutusta rakennuk-sen pelastusturvallisuuden tai rakennuksen rakenteiden osalta. ALP-korttelin uudisrakennuksen ja siihen liittyvien pysäköintitilojen suunnittelussa ja toteutuksessa, esimerkiksi mahdollisessa lou-hinnassa, tulee ottaa huomioon Ak-korttelin olevat rakenteet, joille ei saa aiheutua vaurioita. 
ALP-korttelin suunniteltu uudisrakennus on kerrostalo, jonka kah-dessa ensimmäisessä kerroksessa on liiketilaa ja niiden yläpuo-lelle tulee pitkänomainen asuintorniosa. Rakennuksessa on yksi kellarikerros, jossa on autosuoja sekä väestösuojatiloja, joita käy-tetään joko polkupyöräparkkina tai teknisenä tilana. Matalan osan päälle tulee oleskeluun tarkoitettu kattopiha, jossa on istutuksia ja oleskelualueita. 
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ALP-rakennuksen toteuttaminen edellyttää nykyisen toimitilara-kennuksen purkamista. Purkamisesta on laadittu suunnitelma. 
Hanke on laatinut asemakaavan mahdollistamalle ALP-korttelin uudisrakennukselle paloturvallisuussuunnitelman. Suunnitelman mukaan rakennuksen korkeus on alle 28 metriä mitattuna ylim-män asuinkerroksen katteen mukaan. 
ALP-korttelin rakennuksen asunto-osasta on suunniteltu yksi osastoitu uloskäytävä ja varatie jokaisesta asunnosta ja taloyhtiön saunatiloista. Varatie on suunniteltu järjestettäväksi parvekeluu-kuin siirtymällä aina alemmalle parvekkeelle ja sitä kautta alas kattopihalle. Kattopihalta on ulkoinen porras maan tasalle. 
Kulkureitti ulkoiselle portaalle suunnitellaan pihasuunnitelmassa. 
Yhtenä mahdollisuutena on, että rakennuksen Myllypurontien puoleiseen kulmaan tulee parvekkeettomia yksiöitä. Näissä ta-pauksissa varatie järjestetään suunnitelman mukaan asunnon ik-kunasta nostolava-auton avulla. 

Vaikutukset 
Yhteenveto laadituista selvityksistä 
Kaavaratkaisua valmisteltaessa on selvitetty sen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-vaan, luontoon, maisemaan, yritysvaikutuksiin, elinkaaren hiilija-lanjälkeen, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen, maaperän raken-nettavuuteen, paloturvallisuuteen, liikenteen meluvaikutuksiin ja laadittu tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaiku-tusten arvioimiseksi. 
Kaavaratkaisun sovittamista kaupunkikuvaan on tutkittu hankkeen yhteydessä erilaisin havainnekuvin ja leikkauksin, jotka on esitet-tynä viitesuunnitelmassa. 
Meluselvityksen tulokset on otettu huomioon asemakaavassa jul-kisivuja, piha-alueita ja oleskelualueita koskevilla kaavamääräyk-sillä. 
Paloturvallisuussuunnitelma ei sisällä poikkeuksia Ympäristömi-nisteriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 sään-nöksiin. 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille mahdolli-sesti kustannuksia kaasujohdon siirtämisestä pois korttelin koillis-osan halkaisevalta nykyiseltä johtokujalta. Kustannukset ovat kar-keasti arvioiden enimmillään noin 100 000 euroa ilman arvonli-
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säveroa. Karkea arvio sisältää varsinaisen siirron lisäksi mahdolli-sesti tarvittavan louhinnan ja kaivun ja kadun pinnan kustannuksia varauksineen. Tavoitteena on, että kaasuputki voidaan siirtää muiden vireillä olevien infra-hankkeiden yhteydessä, jolloin kaasu-putken siirron kustannukset jäävät huomattavasti vähäisemmiksi. 
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Uuden kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on noin 4 milj. euroa. 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympä-ristöön 
Kaavaratkaisun toteuttaminen eheyttää Myllypuron keskustan ra-kennetta ja tehostaa rakentamista keskusta-alueella. Nykytilan-teen jäsentymätön kaupunkitila rajautuu aiempaa paremmin Myl-lypurontien ja Kivensilmän suuntaan. 
Rakentaminen tapahtuu tiivistäen keskustaa raideliikenteen lähei-syydessä mahdollistaen siten sujuvat kulkuyhteydet jalan, pyöräil-len ja julkisilla kulkuneuvoilla. 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
Asemakaavan mahdollistama uudisrakentaminen vaikuttaa näky-västi lähimaisemaan ja korttelin viherympäristöön erityisesti tontin 1 osalta, koska nykyinen rakennus korvautuu uudella sekä kaikki nykyiset puut ja istutukset poistetaan purku- ja rakennustöiden vuoksi. Isoiksi kasvavien puiden sijaan tontin maanvaraisen alu-een ja pihakannen uudet istutukset tulevat olemaan pikkupuita, pensaita, köynnöksiä ja perennoja. 
Tontin 2 pohjoisosaan toteutetaan uusi pysäköintialue, minkä joh-dosta nykyinen puusto ja muu kasvillisuus sekä piharakenteet poistetaan alueelta. Muutoksen vaikutuksesta tontin oleskelu- ja leikkialueen kokonaispinta-ala pienenee. Uusien pysäköintipaik-kojen ympäristöön tulee korvaavia istutuksia, mikä lieventää mai-semallista muutosta. 
Korttelin kalliopaljastuma-alue pienenee uudisrakentamisen ja uu-sien kulkureittien rakentamisen vaikutuksesta merkittävästi. Näky-vin osa kalliosta tontilla 1 louhitaan pois ja tontilla 2 alueella kallio-paljastuma tulee säilymään pienialaisesti. 
Kaavassa on määrätty viherkatoista ja viherkertoimesta, mikä ta-kaa hulevesiä viivyttävien pintojen ja kasvullisten alueiden mää-rän riittävyyden. 
Uudisrakentamisen ei arvioida merkittävästi näkyvän kaukomaise-massa. 
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Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
Kaava luo edellytykset liittää hanke korkeatasoisen yhdyskunta-teknisen huollon piiriin. 
Liikennejärjestelyjen toteuttamisen myötä Kivensilmänkujan poh-joisreunalta poistuu 5 kpl kohtisuoria pysäköintipaikkoja ryhmitty-miskaistajärjestelyjen takia. Uusien tonttiliittymien takia Yläkiven-tieltä poistuu 8 kpl vieras- ja asiointipysäköintiin varattuja kadun-varsipaikkoja. 
Kivensilmänkujan ryhmittymiskaistajärjestelyt mahdollistavat Ki-vensilmänkujan ja Myllypurontien risteyksen varustamisen liiken-nevaloin.  
Myllypurontiellä jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu paranee. Lii-kennejärjestely on yksi vaihe kohti 1-suuntaisia pyöräteitä. 
Kivensilmänkujan liikennemäärään kaavamuutoksella ei ole olen-naisia vaikutuksia, koska nykyinen purettava rakennus on ollut jossain määrin vajaakäyttöinen ja sen pysäköintialuetta on käyttä-nyt naapurikerrostalon asukkaat pysäköintiin kaavassa olevan ra-sitteen perusteella. Yläkiventien autoliikenne lisääntyy noin 3 100–2 000 ajoneuvoa/vuorokaudessa hiukan riippuen siitä, mitä toimintaa liiketilaan sijoittuu. 
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 
Myllypuro on pääosin toteutusajankohdalleen tyypillinen alue, jossa järjestelmälliseen suorakulmaiseen koordinaatistoon sijoite-tut lamellikerrostalot on sijoitettu luonnon muotoja mukaillen. Nä-kyvimmät poikkeukset tähän on alueen reunaa vinosti rajaavan metroradan ja Myllypurontien varteen sijoitetut ammattikorkea-koulu Metropolian päärakennus, urheilukeskus Liikuntamylly ja Myllypuron terveysasema sekä kaavaratkaisun ääressä oleva Myllypuron ostoskeskus. Myös kaavaratkaisun yhteydessä puret-tava toimistorakennus poikkeaa sijoittelullaan muun Myllypuron koordinaatistosta ja kerroskorkeuksista. Kaavaratkaisun olemassa oleva AK-kortteli on tiivistänyt alkuperäistä Myllypuron väljää ra-kennettua ympäristöä. 
Kaavaratkaisu eheyttää Myllypurontien ja Kivensilmän ympäristöä muodostaen niille selkeämmän reunan. Täydennysrakennuksen ylemmän osan lamellinomainen muoto vahvistaa Myllypuron yhte-näistä ilmettä jalustaosan liittyessä viereisen ostoskeskuksen lii-ketilaympäristön mittakaavaan. Lamelliosa sijoittuu korttelin itä-reunaan huomioiden olemassa olevan AK-korttelin asuinkorttelin väljyyden ja valoisuuden tarpeet. 
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Myllypuro on rakennettu voimakkaan autoistumisen aikakaudella, jota kaupunginosan mittakaava ja liikenneratkaisut vahvasti ku-vaavat. Kaupunginosalle merkittävänä elementtinä toimiva Or-paanportaan kävely-ympäristö on vahvistunut Myllypuron ostos-keskuksen toteuttamisen myötä päätyen Kivensilmän aukioon metroaseman ääreen. Kaavaratkaisu vahvistaa kaupunginosan kävely-yhteyksien ääreen sijoittuvia palveluja ja niiden synnyttä-mää toimeliaisuutta kaupunginosan keskustassa. 
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
Palvelujen lisääminen hyvien jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliiken-teen yhteyksien varrella lisää lähipalvelujen määrää alueella ja tarjoaa hyvän saavutettavuuden laajalta alueelta. Tämä vähentää riippuvuutta yksityisautoilusta. 
Hulevesien hallintaa on tutkittu pihasuunnittelussa, viherkertoimen avulla ja määrätty asemakaavassa, mikä osaltaan hillitsee ilmas-tonmuutoksen aiheuttamien sadevesien synnyttämiä ääri-ilmiöitä. 
Hajautettu energian tuotanto osana rakennuksen energiajärjestel-mää keventää osaltaan ulkopuolisen energiantuotannon kuormi-tusta. 
Kaavaratkaisun yhteydessä puretaan olemassa oleva toimistora-kennus, mistä syntyvää jätettä on arvioitu purkukartoituksen yh-teydessä. 
Kaavaratkaisusta laadittiin myös ALP-korttelin ratkaisuvaihtoehto-jen elinkaaren hiilijalanjälkiselvitys, jossa vertailtiin olemassa ole-vaa toimistorakennusta erikseen kaavaratkaisun liiketilaosaan ja koko rakennuskokonaisuuteen. Ympäristöministeriön menetel-mällä tehty arviointi osoittaa, että olemassa olevan rakennuksen käyttöön liittyvät kerrosalaan suhteutetut päästöt ovat lähes kak-sinkertaiset verrattuna uudempien rakennusten käytönajan pääs-töihin 50 vuoden tarkastelujaksolla. Uudisrakennuksen rakentami-sen kasvattamat kokonaispäästöt nostavat kuitenkin sen koko-naispäästöt olemassa olevan rakennuksen kokonaispäästöjen yli tarkastelujaksolla. Rakentamisesta syntyvien arvioitujen päästö-jen määrään voidaan vaikuttaa rakenneratkaisuin jatkosuunnitte-lun yhteydessä. 
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Kaavaratkaisulle on laadittu myös arvio Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmällä päästöjä tuottavana hiilija-lanjälkenä ja päästöjä sitovana hiilikädenjälkenä. Tulosten mu-kaan syntyvät kokonaispäästöt suhteutettuna kerrosalaan sijoittu-vat vertailujoukon keskiarvoon (15kg CO2e/k-m2/a), mutta suh-teutettuna asukkaisiin on hieman keskiarvoa matalampi (655kg CO2e/asukas/a). 
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Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestö-ryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaali-siin oloihin ja kulttuuriin 
Kaavassa annetuilla määräyksillä luodaan edellytykset liikenteen melun ja ilmanlaadun sekä pelastusturvallisuuden kannalta ter-veellisen ja viihtyisän ympäristön aikaansaamiselle. 
Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on liike- ja palvelukes-kusta-aluetta, joka kehittyy jatkossa raideliikenteen solmukoh-daksi. Julkisesta liikenteestä jalkautuvien keskusta-alueella asioi-vien jalankulkijoiden turvallisuus ja viihtyisyys ovat onnistuneen keskusta-alueen kehittämisen edellytys. Laadukkaalla kävely-ym-päristöllä on myös suora vaikutus alueen asukkaiden elinolosuh-teiden parantumiselle. 
Myllypuron keskustasta on tehty laadullinen arviointi Suomen ym-päristökeskuksen käyttöönsä laatimalla menetelmällä (Elävät kau-punkikeskukset: Kaupunkiympäristön monipuolisuus ja laatu ver-kostokaupungin keskuksissa. Suomen ympäristö 32/2012). Arvi-ointi kuvaa nykyisen ympäristön ominaisuuksia, joihin asemakaa-vamuutos tulee osaltaan vaikuttamaan. 
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Kuva: Pohjakerroksen aktiivisuus on esitetty kuvassa heikoim-masta punaisesta keltaisen kautta laadukkaimpaan vihreään. Kar-toitus vuodelta 2020. 

 
Kuva: Asuminen ja sosiaalinen valvonta on esitetty kuvassa hei-koimmasta punaisesta keltaisen kautta laadukkaimpaan vihreään. Kartoitus vuodelta 2020. 
Pohjakerrosten aktiivista aluetta laajennetaan Myllypurontielle metroaseman ja ammattikorkeakoulua kohti. Kivensilmän turvalli-suuden tunnetta parantava sosiaalinen valvonta paranee kaava-ratkaisun aukiolle suuntautuneiden asuntojen kautta. 
Kivensilmä vahvistuu toiminnallisena solmukohtana kaavaratkai-sun synnyttämän paremman kaupunkitilan mitoituksen ja jäsenty-misen kautta. Jalankulun asema, alueiden fyysinen laatu ja es-teettömyys Kivensilmän alueella vahvistuu liikennesuunnitel-
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massa esitetyn Kivensilmänkujan ja Myllypurontien korotetun ris-teyksen vahvistaessa turvallisuuden tunnetta ja kulkukelpoisuutta metroaseman ja Orpaanportaan välisellä akselilla. 
Vaikutukset yrityksiin 
Yrityksiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu asemakaavavalmis-telun yhteydessä yritysvaikutusarvioinnin menetelmillä. Kaavarat-kaisun myötä nykyinen toimistokäytössä oleva kerrosala korvau-tuu asunto-, toimi-, ja liiketilalla. Tämä on perusteltua, kun otetaan huomioon nykyisen toimistotilan vajaakäyttö ja osin siitä johtuva korjausvelka sekä yleinen markkinatilanne toimistorakentamisen suhteen. Nykyinen toimistorakentaminen sijaitsee aivan metro-aseman vieressä, mutta ei yksinään muodosta riittävän houkutte-levaa kokonaisuutta toimistorakentamiselle. Suurin osa itäisen Helsingin toimistorakentamisen kysynnästä kohdistuu Itäkeskuk-sen ja Herttoniemen alueille. 
Kaavaratkaisu vaikuttaa todennäköisesti myös viereisen ostos-keskuksen yritysten toimintaan. Kaavaratkaisun mukainen uusi toiminta tuo alueelle uusia asiakkaita. Kaavaratkaisu myös vaikut-taa alueen kaupunkikuvan kehittämiseen, helpottaa asiakkaiden liikkumista sekä mahdollistaa uuden liiketilarakentamisen ja moni-puolistaa Myllypuron keskustan palveluita entisestään. 
Kaavahanke parantaa osaltaan Myllypuroon muodostuvan kam-puskokonaisuuden kautta tapahtuvan koulutuksen ja elinkeinoelä-män välistä yhteistyötä. 
Kaavaratkaisun myönteiset vaikutukset liittyvät Myllypuron kam-puksen edellytysten vahvistumiseen koulutuksen ja elinkeinoelä-män keskittymänä, joka voi houkutella alueelle myös uutta elin-keinotoimintaa. 
Kielteiset vaikutukset liittyvät korttelin olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten estymiseen alueella purkamisen ja rakenta-misen aikana. Korttelin yritysrakenne myös todennäköisesti muut-tuu nykyistä yritystoimintaa palveluvaltaisemmaksi rakentamisen myötä. 

Toteutus 
Kaava-alueen kuuluminen toteuttamisprojektiin 

Alue kuuluu Helsingin kaupunginkanslian Myllypuron aluerakenta-misprojektiin. 
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Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet 
Olemassa oleva toimistorakennus tullaan purkamaan uudisraken-tamisen tieltä. Avokallioita tullaan poistamaan uuden rakentami-sen edellyttämässä laajuudessa. 
AK-korttelin rasiteautopaikkojen siirto KT-korttelin alueella tullaan sopimaan uudisrakentamisen yhteydessä ehdotetun ALP-korttelin alueelle. 

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen 
Alue saatetaan rakennuskelpoiseksi nykyisen toimistorakennuk-sen purkutöiden, tontin muokkauksen ja olemassa olevan kaasu-putken siirron kautta. 

Rakentamisaikataulu 
Rakentamiseen on mahdollista ryhtyä noin vuoden kuluessa kaa-van vahvistumisesta arviolta syksyllä 2023. 

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 palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta - varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutok-sen vaikutuksiin. 
Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-dassa Vaikutukset. 
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa. 

Yleiskaava 
Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on liike- ja palvelukes-kusta-aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen. 
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Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa nro 12704 (tullut voimaan 19.8.2021) on kaava-alueen itäpuolella merkitty olemassa oleva maanalainen tilavaraus ja länsipuolella on suunniteltu maanalai-nen tilavaraus. Asemakaava-alueella ei ole yleiskaavan mukaisia tilavarauksia. 
Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen. 

Asemakaavat 
Alueella on voimassa asemakaava nro 11153 (hyväksytty 25.2.2004). Kaavan mukaan alueelle sijoittuu toimistorakennusten ja asuinkerrostalojen korttelialueet, joiden rakentamistehokkuuk-siksi on merkitty 1,2 ja 1,3. 

Rakennusjärjestys 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 

Muut suunnitelmat ja päätökset 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Myllypuron täydennysra-kentamisen suunnitteluperiaatteet 17.11.2015. 

Pohjakartta 
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan. 

Maanomistus 
Helsingin kaupunki omistaa korttelialueet. 

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 tontin haltijan hakemuk-sesta. Alueelle on laadittu tontinvaraussopimus 18.8.2020 kaavoi-tuksen käynnistämiseksi. 
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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 - Museovirasto 

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 14.9.–2.10.2020 seuraavissa paikoissa: 
- Asukastalo Myllärin kirjastossa, osoite Kiviparintie 2 J - Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 - verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 
Maastopäivystys pidettiin 23.9.2020 Kivensilmänkuja 2:ssa. 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat Myllypuron yhtenäiseen ilmeeseen sekä Myllypuron kampusalueen kaupunkikuvallisen merkityksen ja aseman säilyttämiseen. 
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että viitesuunnitelmaa on kehitetty voimakkaasti Myllypuron kaupunkikuvaa tukevaan suuntaan. 
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
Yhteenveto mielipiteistä 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta kohdistuivat Yläkiventien kautta ohjattavaan liikentee-seen, uudisrakennuksen korkeuteen Metropoliaan verrattuna, uu-disrakennuksen toimintoihin, torniasumiseen, luonnonelementtejä ja avaruutta painottavan Myllypuron asemakaavan suhteuttamista 
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sähkö- ja tietoliikenneinfraan, tiivistämistavoitteisiin, autoilusta ai-heutuvaan meluun ja ilmansaasteisiin, autoilua palvelevan pysä-köinnin turvaamiseen, uudisrakennuksen työllistävään vaikutuk-seen sekä rakentamisen aikatauluun. 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä olemassa oleva kaupunkikuva ja viherelementtien säilyttäminen huomioiden. Tar-peettoman autoilun lisääntymistä hallitaan liikennesuunnitelman keinoin. Sähkö- ja tietoliikenneinfran muutoksien yhteydessä tul-laan neuvottelemaan omistajatahojen kanssa. 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 5 kpl. 
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot 
Viitesuunnittelussa on tutkittu kahta vaihtoehtoa olemassa olevan rakennuksen korvaamiseksi. Keskusta-alueella olemassa olevan matalan tehokkuuden rakennuksen korvaaminen uudella, raidelii-kenteeseen tukeutuvalla rakentamisella edellyttää aiempaa korke-ampaa tehokkuutta muun rakentamisen rajaamaan kortteliin. Kes-kusta-alueilla olemassa olevan toimitilan määrää ei yleiskaava 2016 mukaisesti tule vähentää, mistä johtuen tavoitteellisesti uu-disrakennuksen käyttötarkoituksesta vähintään puolet tulee olla muuta kuin asumista. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä esitetty vaihtoehto käsitti 3-kerroksisen jalustaosan toimitilaa, jonka ylle korttelin poh-joisosaan rakennettaisiin korkeintaan 12-kerroksinen hotelli- toi-misto- tai asuntotorni. Vaihtoehto tavoitteli maamerkinomaista il-mettä Myllypuron keskustorina pidettävän Kivensilmän eteläreu-nassa. 
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Kuva: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmisteluaineiston viitesuunnitelma, näkymä Kivensilmän suunnalta 
Tornimaisen ratkaisun etuina on avarat näkymät torniosan ohitse ja siten vähäinen vaikutus ympäristön asukkaiden arkiympäris-töön. Ongelmaksi koettiin sen ristiriitainen ilme osana tasakor-keaa ja ilmeeltään eheää kaupunkikuvaa. Lisäksi maamerkin-omaisen käsittelyn nähtiin kilpailevan viereiseen kortteliin toteute-tun Myllypuron keskustakampuksen päärakennuksena toimivan Metropolian kanssa. Lisäksi riittävän suuren asumista palvelevan kattopihan järjestäminen nähtiin vaikeana toteuttaa. 
Asemakaavaehdotusta valmisteltaessa laadittiin Myllypuron kau-punkikuvaan sopeutuva vaihtoehto, jossa tornimainen osa korvat-tiin Myllypurontien suuntaisella, korkeintaan 8-kerroksisella lamel-liosalla. Rakennuksen jalustaosa käsittää toimitilaa ja lamelliosa asumista. 
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Kuva: Ympäristön kerroskorkeuksiin sopeutettu viitesuunnitelma, näkymä Kivensilmän suunnalta 
Lamellimaisen ratkaisun etuina nähdään sen liittyminen rakennet-tuun ympäristöön Myllypuron kampuskeskustan tavoitteita tuke-valla tavalla. Ratkaisu mahdollistaa myös tornivaihtoehtoa laajem-man kattopihan järjestämisen, jonka toteuttamisessa tulee huomi-oida naapurikortteleiden asukkaiden näkymät. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteen perusteella muo-katussa toisessa vaihtoehdossa tehokkuuden kasvattaminen on sijoitettu tasaisemmin korttelialueelle siten, että kerroskorkeus noudattelee ympäristön kerroskorkeuksia. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 4.4.–3.5.2022 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan, mistä on il-moitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 
Muistutukset 
Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta. 
Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat ALP-korttelin osalta liiketilojen ja asuntojen muuntojoustavuuteen, ravintolatilo-jen mahdollistamiseen, nykyisten toimijoiden toiminnan jatkuvuu-teen, asiointipaikkojen riittävyyteen, liikenteen kasvamiseen Yläki-ventiellä, huoltolaiturin toimintaan, kaupunkikuvaan ja linnuston suojeluun. AK-korttelin osalta huomautukset kohdistuivat huoliin läpikulusta, luvattomasta pysäköinnistä ja maantasopysäköinnin talvikunnossapidosta. 
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Viranomaisten lausunnot 
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-tuivat alueen johtokujien keskittämiseen. Helsingin seudun ympä-ristöpalvelut totesi, että tontin 45186/4 seinäpaloposti voidaan hy-lätä. Helsingin kaupunginmuseo totesi, että vaikka olemassa ole-van toimitalon purkaminen on valitettavaa, he näkevät kaavaeh-dotuksen määräysten mahdollistavan uuden rakentamisen liitty-vän asemakaavahistoriallisesti merkittävään Orpaanportaan ym-päristöön ilman liian suurta kontrastia. 
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: 
- Helen Oy - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL - Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) - Helen Sähköverkko Oy - kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo 
Lisäksi Museovirasto toteaa kaupunginmuseon lausuvan heidän puolestaan Museoviraston ja alueellisen vastuumuseon välisen työnjaon mukaisesti. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen 
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 
Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset: 
Muistutusten johdosta: 
- AK-korttelin aitaaminen pensasaidoin sallitaan. 
Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta: 
- ALP-korttelin asumisen kerrosalaa ja kaava-alueen pinta-aloja on tarkennettu kaavakarttaan, selostukseen ja seurantalomak-keeseen, selostukseen korjattu kerrosalan kasvusta johtuva arvioitu asukasmäärä. - ALP-korttelin liiketilojen varustaminen rasvanerottelukaivoin ja ilmastointihormein mahdollistetaan varauksina rakennuksen joustavasta rakennejärjestelmästä johtuen. - ALP-korttelin eri kerroskorkeuksista koostuvat alat on muutettu rakennusalarajasta osa-alueiden väliseksi rajaksi. - AK-korttelin rakennusoikeuteen on tehty tekninen tarkistus to-teutuneen kerrosalan mukaan. 
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- kirjoitusvirhe on korjattu kaavakartasta raideliikenteen runko-äänten ja tärinäselvityksen osalta. 
Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia. 
Aineistoon tehdyt täydennykset: 
- Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-den osalta. - Yhteyshenkilöt kaavan valmistelussa -listausta tarkennettu. - Ilmansuunnat tarkistettu kaavaselostuksen tiivistelmästä. - Kaavaselostuksen kuvatekstejä on päivitetty kohdassa Ase-makaavaratkaisun eri vaihtoehdot. - Kaavaselostusta on päivitetty ympäristöhäiriöiden liikenneme-lun osalta jatkosuunnittelun johdosta. - Kaavaselostusta on täydennetty kohdassa Vaikutukset yrityk-siin. - Viitesuunnitelman näkymä Myllypurontien ja Yläkiventien ris-teyksestä lisätty selostuksen kohtaan Suojelukohteet sekä li-sätty osaksi selostuksen liitteenä olevaa päivitettyä viitesuun-nitelmaa. - Kirjoitusvirheitä on korjattu kaavaselostuksesta. 
Julkisen nähtävillä olon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-teltu asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla ja erillispalavereissa. 

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle 
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 27.9.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12682 hyväksymistä. 
Helsingissä 4.10.2022 
Marja Piimies asemakaavapäällikkö 
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