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Lähtökohtia

Sijainti ja saavutettavuus
Roihupellon teollisuusalue sijaitsee Länsi-Herttoniemen, 
Myllypuron ja Roihuvuoren asuinalueiden välissä, Hertto-
niemen yritysalueesta pohjoiseen. Etelä- ja länsilaidaltaan 
sitä rajaavat Itäväylä ja Viikintie, itäpuolelta metrovarikko. 
Pohjoispuolelta Roihupelto rajoittuu Karhunkaatajantiehen 
ja sen eteläpuoliseen viheralueeseen. 

Roihupellon lähiympäristö on pääosin pientalo- tai kerrosta-
lovaltaista asuinaluetta. Roihupellon teollisuusalue on osa 
laajempaa Herttoniemen ja Roihupellon yritys- ja työpaik-
ka-aluetta, mutta Itäväylä ja metro erottavat nämä kaksi 
aluetta toisistaan. 

Alueen saavutettavuus eri liikennemuodoilla on hyvä. 
Alueen yrityksille tärkeintä on erinomainen saavutettavuus 
henkilöautolla sekä keskustasta ja idästä Itäväylää pitkin 
että Länsi-Helsingistä Viikintietä ja Viilarintietä pitkin. Roi-
hupellon kautta kulkee tällä hetkellä tiheällä vuorovälillä 
runkolinja 550 ja jatkossa pikaraitietie Jokeri I. Lisäksi Roi-
hupellon läpi kulkevat bussilinjat 58, 58B ja 80. 

Kuva 1. Roihupellon sijainti pääkaupunkiseudulla.



Historia
Roihupellon teollisuusalueen historia kytkeytyy Herttoniemen yritysalueen historiaan. 
Herttoniemeen esitettiin uutta vientisatamaa ja teollisuuskortteleita vuonna 1918 
Suur-Helsingin asemakaavaehdotuksessa. Alueelle johti pääradasta nykyisen Mal-
min kohdalla erkaneva rautatie. Kyseinen Herttoniemen satamarata avattiin käyttöön 
vuonna 1931. Roihupellon ensimmäiset korttelit rakennettiin pistoraiteen varteen 
1940-luvulla. Roihupeltoa länsipuolelta rajaava Viikintie rakennettiin nykyiseen paik-
kaansa 1930-luvulla.

Roihupellon ensimmäinen asemakaava vahvistettiin vuonna 1967. Siinä Viilarintien 
länsipuolinen teollisuusalue esitetään nykyisellä katuverkostolla ja lähes jo nykyises-
sä laajuudessaan sekä Viikintien-Itäväylän rampit nykyisen kaltaisina. Kaavoitetut 
tontit rakennettiin pääosin 1970-luvun loppuun mennessä.

Viilarintien itäpuoli rakentui hitaammin. Itäväylän linjausta noudattelevan metroradan 
ensimmäinen osuus rakennettiin Herttoniemen ja Roihupellon metrovarikon välille 
vuonna 1971. Helsingin Bussiliikenne Oy:n, entinen HKL-Bussiliikenteen varikko on 
sijainnut Roihupellossa 1960-luvusta lähtien. Metrorata Itäkeskukseen asti avattiin 
vuonna 1982, jolloin tuli tarve laajemmalle metrovarikolle. Metrovarikkoa laajennettin 
ja Varikkotie on siirretty nykyiselle paikalleen vuonna 1983 vahvistetussa asemakaa-
vassa. Samalla on varauduttu metroasemaan. 

Kuva 2. Ilmakuva Roihupellosta vuodelta 1932.

Kuva 3. Ilmakuva Roihupellosta vuodelta 1950.



Viimeisin merkittävä rakennetun ympäristön kerrostuma on vuodelta 2001, jolloin 
Varikkotien pohjoispuolelle kaavoitettiin huonekalu- ja sisustuskaupan liikekeskus 
Lanterna. Läheinen Itäkeskus on päivittäis- ja erikoistavarakaupan keskittymä, mutta 
Roihupelto nähtiin sopivaksi paikaksi tilaa vievälle kaupalle. Vuonna 2008 Lanternan 
länsipuolelle kaavoitettiin tila Candela-nimiselle liikekeskukselle huonekalu-, sisus-
tus-, rakennustarvike- ja kodintekniikkamyymälöitä varten ja vuonna 2009 itäpuolelle 
tila vihermyymälää varten. Näistä vain Candela on osin toteutunut. 

Kuva 5. Ilmakuva Roihupellosta vuodelta 1976.

Kuva 6. Ilmakuva Roihupellosta vuodelta 1988.Kuva 4. Roihupellon 1. asemakaava vuodelta 1967.



Kuva 7.



Kaupunkirakenne, 
kaupunkikuva ja 
alueen toimijat

Roihupelto on asemakaavassa pääosin teollisuus- ja va-
rastorakennusten aluetta. Roihupellossa onkin paljon mm. 
autonkorjaus- ja rengasliikkeitä, painotaloja,  huoltoliikkeitä, 
kuljetusyrityksiä ja tukkuliikkeitä, mutta myös koulutusyrityk-
siä ja oppilaitoksia, insinööri- ja tilitoimistoja, valokuvaus- ja 
äänitysstudioita, kuntosaleja ja useita lounasravintoloita. Li-
säksi alueella on vuokralla yhä enemmän taide- ja kulttuuri-
alan toimijoita. Alueella  työskentelee paljon kuvataitelijoita 
ja mm. muusikoita. Yhteensä alueella toimii yli 200 yritystä. 

A. Roihupellon kaupunkirakenne on Putkitien länsipuolella 
tiivis ja ruutukaavamainen. Rakennukset ovat eri-ikäisiä, 
materiaaliltaan ja arkkitehtuuriltaan vaihtelevia, mutta nii-
den tasakorkuisuus, noin kolme kerrosta, ja kortteleiden 
sisäpihojen läpi kulkevat kulkuyhteydet tekevät kaupun-
kikuvasta ryhdikkään. Katutila on tiivis ja alue on melko 
miellyttävä myös kävelijän näkökulmasta katsottuna. Tällä 
alueella ei ole juurikaan rakentamattomia tontteja. 

B. Viilarintien-Holkkitien varrella rakennukset ovat ulkoa-
sultaan ja kooltaan samanlaisia, mutta alueella on myös 
rakentamattomia tontteja. 

C. Viilarintien länsipuolella on laaja varikkoalue, iso Lanter-
nan kauppakeskus pysäköintialueineen ja useita rakenta-
mattomia tontteja. Alue on mittakaavaltaan laaja, autoilijalle 
tarkoitettu ja kävellen hankala hahmottaa. 

Kuvat 8.-13. Valokuvia alueen nykytilasta.
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Kuva 14. Roihupellon kaupunkikuvalliset vyöhykkeet. C 



Ajankohtaiset suunnittelu- ja 
rakennushankkeet

Roihupellon Stadin ammattiopiston kampus

Liikuntaviraston ja Staran käytössä olleelle tontille suunniteltiin tilat noin kahta tuhatta 
ammattiopiston liikenteen ja tekniikan alan koulutuspaikkoja varten. Kampus on tar-
koitus toteuttaa vaiheittain. Asemakaava mahdollistaa yhteensä 65 000 k-m² rakenta-
mista. Asemakaava tuli lainvoimaiseksi 27.1.2017.

Ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelma, laajuudeltaan 12 890 brm² , on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 31.8.2016. Ensimmäinen vaihe on tarkoitus rakentaa vuosina 
2018-20, toinen vaihe vuosina 2020-22 ja kolmas vuosina 2022-24.

Nk. Piccolon hanke

Kaupunginhallitus päätti 26.5.2014 varata Roihupellon yritysalueelta osoitteesta Va-
rikkotie 1-7  Nordic Real Estate Partnersille, Pelican Finland Holding Oy:lle ja Rau-
temaa Oy:lle toimitalo- ja liikekeskushanketta varten (Vartiokylä, tontti 45197/3 sekä 
siihen liittyvät määräalat) 31.12.2015 asti. 

Suunnitteluvarausta on sittemmin jatkettu. Suunnittelun aikana liikekeskuksen toimin-
not ja laajuus ovat muuttuneet; tontille on tutkittu tilaa vievän kaupan lisäksi myös 
päivittäistavarakauppaa ja asumista. Suunnittelua määrittävät voimassa olevan yleis-
kaavan lisäksi varausaikana kaupunginvaltuuston hyväksymä uusi yleiskaava, Rai-
de-Jokeri ja metroaseman yleiskaavallinen varaus. 

Motonet ja poikkeamispäätös, Tulppatie 2 (LIDL)

Roihupellon Putkitie 3 / Tulppatie 6:n tontille avattiin keväällä 2016 Motonet-varaosa-
liike. Liikekeskusta laajennettiin viereiselle tontille laajennettiin vuonna 2017.Maan-
käyttöjohtaja hyväksyi 4.9.2017 poikkeamispäätöksen, joka koski noin 2300 k-m² 
LIDLin rakentamista Tulppatie 2:n liikerakennukseen. Kyseessä on ensimmäinen 
päivittäistavarakauppa, joka tulee Roihupeltoon. Rakennuksen yläkertaan on tulossa 
liikuntaseikkailupuisto HopLop. 

Kuva 15. Havainnekuva Roihupellon kampuksesta 26.10.2015 / Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy.

Kuva 18. Tulppatien liikerakennus rakentuu elokuussa 2017.



Kaavoitustilanne ja kaupan lainsäädäntö

Maakuntakaava
Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä Roihupelto on osoitettu merkityksel-
tään seudulliseksi vähittäiskaupan suuryksiköksi. Se on ensisijaisesti osoitettu sellais-
ta seudullista kauppaa varten, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi perustellusta 
syystä sijoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle. Roihupelto-Herttoniemen enim-
mäismitoitus kaupalle maakuntakaavassa tällä alueella on 200 000 k-m². Yhteensä 
olemassa olevat myymälät (Lanterna) sekä voimassa olevat kaavat mahdollistavat 
tälle Roihupellon alueelle 56 500 k-m² tilaa vaativaa kauppaa. Lisäksi Herttoniemen 
puolella on tilaa vaativaa kauppaa, kuten autokauppaa. Kunta voi omassa kaavoituk-
sessaan osoittaa paikallisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä.  Paikallisuu-
den rajat kaupalle ovat Helsingin alueelle seuraavat: tilaa vaativa erikoiskauppa 30 
000 k-m², muu erikoiskauppa 10 000 k-m², päivittäistavarakauppa 5000 k-m². 

Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat muutokset MRL:ssä tulivat voimaan 1.5.2017. 
Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan vähintään 4000 kerrosneliömetrin suuruis-
ta vähittäiskaupan myymälää. Kaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on 
keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan palvelujen saavutettavuus huomioon ottaen 
ole perusteltu. Velvoite ottaa huomioon kaupan laatu perusteena sijoittaa vähittäis-
kaupan suuryksikkö muualle kuin keskusta-alueelle on siis poistettu ja tilalle on tullut 
kaupan palvelujen monipuolinen saavutettavuus. Lainmuutos ei muuta voimassa ole-
vien kaavojen oikeusvaikutuksia.

Muilta osin Roihupelto on osoitettu tiivistyväksi taajama-alueeksi, jonka eteläpuolella 
kulkevat Itäväylä ja metrolinjaus. Väylien eteläpuolella sijaitsee energiahuollon alue, 
joka on olemassa oleva sähkön muuntoasema Itäväylän ja Mekaanikonkadun välissä. 
Muuntoasemalta lähtee 400 kV voimajohto kohti luodetta.

Maanmittauslaitos; Uudenmaan liitto

Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmä 2014

¢ 0 2 4 km

Tulostettu Uudenmaan liiton karttapalvelusta 26.10.2017

Kuva 17. Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmä.



Voimassa oleva yleiskaava
Yleiskaava 2002:ssa Roihupellon ydinalue on työpaik-
ka-aluetta, jota kehitetään tuotannon ja varastoinnin, pal-
velu- ja toimisto- sekä satamatoimintojen käyttöön. Lisäksi 
alueelle saa rakentaa tiloja julkisten palvelujen, yhdyskun-
tateknisen huollon, virkistyksen ja liikenteen käyttöön. 

Raide-Jokerin ja tulevan metropysäkin ympäristö on ker-
rostalovaltaista asunto- ja toimitila-aluetta, jota kehitetään 
asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen sekä virkistyksen 
käyttöön ja ympäristöhaittoja aiheuttamattomaan toimiti-
lakäyttöön sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen 
huollon ja liikenteen käyttöön. 

Metrovarikon alue on teknisen huollon aluetta, jota kehite-
tään yhdyskuntateknisen huollon, tietoliikenteen ja liiken-
teen käyttöön.

Roihupelto-Herttoniemen työpaikka-alueen kaupan peri-
aatteissa ei ole aikaisemmin sallittu päivittäistavarakaup-
paa tai keskustamaista erikoiskauppaa. Alue on asumisen 
ja toimitilan aluetta, joista kaupan suuryksiköt ohjataan 
lainsäädännön periaatteiden mukaisesti keskusta-alueille. 
Alueelle on mahdollista sijoittaa lähipalveluita sekä vaiku-
tusarviointeihin perustuen kaupan suuryksikkö, joka on vai-
kutuksiltaan paikallinen. Aikaisemmin tilaa vaativa kauppa 
ei sisältynyt vähittäiskaupan suuryksiköiden sääntelyyn ja 
alueelle on sallittu tilaa vaativan kaupan keskittymä, joka 
on merkitty myös voimassa olevaan maakuntakaavaan. 
Vaikutusarvioinnissa on huomioitava alueen kokonaisuus 
myymälätarjonnan osalta. Kuva 18. Yleiskaava 2002.



Maanalainen yleiskaava
Maanalaisessa yleiskaavassa (KSLK 17.12.2009) Roihu-
pelto on suureksi osaksi merkitty esikaupungin pintakal-
lioalueeksi. Roihupellon pohjoispuolella on maanalaisten 
tilojen rakentamiseen sopivaa kallioresurssia. Metron 
koeraide on nykyinen maanalainen liikennetunneli. Nykyi-
siä maanalaisia tiloja on Laippapuiston alla ja tunneleita 
Itäväylän alla, Karhunkaatajan pientaloalueen ja Puu-Myl-
lypuron alla. Lisäksi Roihupellon läpi kulkee suunniteltujen 
maanalaisten tilojen linjauksia. 

Kuva 19. Maanalainen yleiskaava.



Uusi yleiskaava
Uudessa yleiskaavassa (KVSTO 26.10.2016) Roihupelto 
on osoitettu lähikeskusta-, toimitila-, yhdyskuntateknisen 
huollon ja reuna-alueiltaan myös asumisen alueiksi. Alueen 
läpi kulkee Raide-Jokeri. Lisäksi varaudutaan raitiotieyhtey-
teen Herttoniemeen sekä Roihupellon metroasemaan.

Otteita yleiskaavan selostuksesta:
Yleiskaavassa on säilytetty toimitilakäytössä kaupunkikehi-
tyksen ja sijaintinsa puolesta strategisesti merkittävät yri-
tysalueet. Myös kaupan suuryksiköt ja osa välttämättömiä 
yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja varikoita kuuluu tähän 
ryhmään. Laajimmat ja vetovoimaisimmat näistä työpaik-
ka-alueista ovat Visio 2050:n mukaisesti tuottavuuden huip-
pu-alueita. Yksi tärkeimmistä on Herttoniemen – Roihu-
pellon yritysaluekokonaisuus, jonka rooli tulevaisuudessa 
tulee olemaan aivan keskeinen seudulla itä–länsi -metron 
raideliikennekäytävässä sekä raide-Jokerin ja metron sol-
mukohdassa. Työmatkaliikenteen näkökulmasta alueen 
sijainti on erinomainen. 

Lähikeskustasta:
Lähipalveluja tarjoavat lähikeskustat ovat arkiasioinnin tär-
keitä keskittymiä ja palvelujen ryppäitä asemanseuduille 
sekä uudistuneilla ostoskeskusalueilla. ... Lähikeskustojen 
merkitystä on vahvistettu osoittamalla ne yleiskaavassa, 
jolloin palveluja selvästi sekä ohjattaisiin niihin että myös 
arvioitaisiin hankkeiden vaikutuksia niiden kehittämistavoit-
teiden kautta. Kaavamääräyksen mukaan lähikeskustat 
erottuvat ympäristöään tehokkaampina ja monipuolisempi-
na ja kadunvarsiliiketiloja tulee osoittaa keskeisille paikoille.

Kuva 20. Uusi yleiskaava (KVSTO 26.10.2016)



Työpaikoista ja elinkeinoelämästä:
Herttoniemi-Roihupellon asema on aivan keskeinen työ-
matkaliikennetta ajatellen Kivenlahti-Östersundom-metron 
varressa. Se nojaa tulevaisuudessa vahvasti myös tule-
vaan Roihupellon Stadin ammattioppilaitoksen tekniikan 
oppilaitokseen ja Myllypuron tulevaan Metropolian ammatti-
korkeakoulukampukseen. ... Herttoniemi-Roihupellon toimi-
tila-alue tukee myös valtuustostrategiaa, jossa korostetaan 
Itä-Helsingin elinkeinoelämän kehittämistä. Käytännössä 
alue on Itä-Helsingin ainoa merkittävä yritysalue satamaa 
lukuun ottamatta.

Puhtaasti toimitila-alueina säilytettävät kokonaisuudet ovat 
oleellisia elinkeinorakenteen monipuolisuuden säilyttämi-
sen kannalta. ... Tämän tyyppiset alueet mahdollistavat 
myös teknisen huollon tiloja ja kaupan suuryksiköitä, jotka 
edellyttävät kuljetuksia ja joita ei juuri voi sijaita asuinalueil-
la tai urbaaneissa keskustoissa.

Korkeasta rakentamisesta:
Tuottavuuden huippualueilla Pitäjänmäen, Herttoniemen, 
Roihupellon ja Vuosaaren sataman alueilla korkea raken-
taminen olisi mahdollista. 

Kaupasta:
2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa seudullisiksi kes-
kustojen ulkopuolisiksi tilaa vaativan kaupan alueiksi on 
määritelty Herttoniemi - Roihupellon, Suutarilan ja Konalan 
alueet. Tilaa vaativaa erikoiskauppaa sijoittuu näillä alueil-
la lähinnä työpaikkatoimintojen alueille. Tulevaisuudessa 
nämäkin alueet ovat yhä tiiviimpää ja kaupunkimaisempaa 
rakennetta, jossa työpaikat ja palvelut sekoittuvat toisiinsa. 
Alueet sijaitsevat osin asumisen lähellä ja kaupunkiympä-
ristön vaatimukset ovat tällöin yhä korkeammat. Tavoittee-
na on kehittää näitä alueita myös työpaikkakeskittyminä 
sekä osin korjauksen ja huollon alueina, eikä näillä alueilla 
sallita päivittäistavarakauppaa eikä keskustojen kanssa kil-
pailevaa kauppaa. 



Ajantasa-asemakaava

Kuva 21. 



Asemakaavan mukainen ja 
toteutunut rakennusoikeus

Roihupellon teollisuusalueella on kaavoitettua rakennus-
oikeutta noin 425 000 k-m2. Teollisuus- ja toimitilatonttien 
tonttitehokkuus vaihtelee 0,32-1,64 välillä. Varikkoalueiden 
ja Viilarintien itäpuolen kaavallinen tehokkuus on pienempi, 
kun taas alueen länsiosan pienet teollisuustontit ovat tehok-
kaammin kaavoitettuja. Suurin tonttitehokkuus on melko 
tuoreella, vuonna 2008 kaavoitetulla alkuperäiseltä nimel-
tään Candelan liikerakennusten korttelialueella.

Alueella on toteutunutta rakennusoikeutta hieman vajaa 
280 000 k-m2 eli noin kaksi kolmannesta kaavallisesta 
potentiaalista. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on useilla 
tonteilla Viilarintien varrella. 

Kuva 23. Toteutunut rakennusoikeus tonteilla.Kuva 22. Asemakaavan mukainen rakennusoikeus tonteilla.



2030 - 2035

2020 - 2029

2045 - 2050

SUUNNITTELU KÄYNNISSÄ

EI KAUPUNGIN OMISTUKSESSA

Maanomistus ja -vuokraus
Valtaosa Roihupellon maapohjasta on kaupungin omista-
maa ja kaupungin pitkäaikaisesti yksityisille yrityksille vuok-
raamaa. Tuleva Stadin ammattiopiston tontti on kaupungin 
hallinnassa. Yksi tontti on valtion ja yksi yksityisessä omis-
tuksessa.

Nykyiset maanvuokrasopimuksset umpeutuvat vuodesta 
2020 lähtien, viimeiset vasta vuonna 2050.

Kuva 24. Maanomistus Roihupellossa.

Kaupungin maanomistus.

Kaupungin maanomistus, vuokrattu.

Yksityinen maanomistus.

Kuva 25. Tonttien vuokrasopimusten umpeutuminen.
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Rakennusvuodet

Roihupellon vanhinta osaa ovat Tulppatien, Pulttitien ja 
Laippatien rakennukset, jotka ovat lähes kokonaan peräisin 
1960-70-luvuilta. Myös olemassa olevat varikkorakennuk-
set ovat tuolta aikakaudelta. 

1980-90-luvuilla rakennettiin isoja toimistotyyppisiä raken-
nuksia Viilarintien tuntumaan sekä muutamia täydennyksiä 
silloiseen rakennuskantaan.

Viilarintien varren toimitilat ja Lanternan kauppakeskus ovat 
rakentuneet 2000-luvulla.

Kuva 26.

1960 - 1979

1980 - 1999 2000 - 2013



Liikenne ja pysäköinti

Nykyisin Viikintie ja Itäväylä muodostavat alueen pääka-
tuverkon. Viikintie ja Itäväylä liittyvät toisiinsa metroradan 
ylittävällä eritasoliittymällä. Eritasoliittymän läheisyydessä 
on Itäväylän ja Siilitien sekä Itäväylän ja Viilarintien eritaso-
liittymät. Kokoojakatuja ovat Viilarintie ja Varikkotie.

Roihupellon alueella teollisuusrakennusten pysäköinti on 
järjestetty tonteilla sekä teollisuusalueen reunoilla olevalla 
kahdella LPA-tontilla. Asemakaava mahdollistaa pysäköin-
tipaikkojen sijoittamisen myös tontin etupihalle. 
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Kuva 28. Liikenneverkon nykytilanne pääpiirteissään.Kuva 27. Syksyn arkivuorokauden liikenne 2016
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Raide-Jokeri tulee kulkemaan Roihupellossa Viilarintiellä ja 
Varikkotiellä. Roihupellon kohdalla liikennesuunnitelmat Vii-
larintie-Varikkotie- ja Viilarintie Karhunkaatajan kohdalla hy-
väksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 29.11.2016. 
Raide-Jokerin varikon sisältävä liikennesuunnitelma Viila-
rintiestä välillä Tulppatie-Kauppamyllyntien pysäkki hyväk-
syttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 11.4.2017.

Suunnitelmien mukaan Roihupellossa on kaksi pysäkkiä; 
Kauppamyllyntien eteläpuolella ja Varikkotiellä, lähellä 
Viilarintien risteystä. Raiteet kulkevat keskellä Viilarintietä 
Kauppamyllyntiestä pohjoiseen, mutta siirtyvät pysäkin ete-
läpuolella kadun länsilaidalle. 

Alustavan arvion mukaan radan rakentaminen alkaa alku-
vuonna 2019.

Kuvat 29.-31. Raide-Jokerin 
liikennesuunnitelmat.



Kivikontien tunnelin alustava periaatesuunnitelma

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt periaatesuunnitelman 30.09.2004.

Vaikka suunnitelma on vanha, siinä esitetyt perustelut ja periaateet ovat edelleen 
voimassa. Karhunkaatajan asemakaavassa Viikintien sijaintia on muutettu, mutta 
edelleen on teknisesti mahdollista johtaa Kivikontien tunnelista rampit Viilarintielle. 
Vaihtoehtoisena ratkaisuina tutkittiin myös lyhyttä tunnelia välillä Kehä I - Viilarintie. 
Tästä on todettu, että Kivikontien tunnelin, Viikintien ja Viilarintien liittymä ruuhkautuu 
pahasti. Lisäksi asumisen sijoittaminen Viikintien ja Viilarintien varteen on vaikeaa.

Tuolloin ennusteliikenrwwn arvioitiin olevan jatkosuunnitteluun valitussa vaihtoehdos-
sa tunnelin pohjoisosassa 32300 ajoneuvoa/vrk. ja eteläisessä osassa 25800 ajoneu-
voa/vrk.

Tunnelisuunnitelman yhteydessä ei ole esitetty, miten nykyinen Viikintie liittyy ete-
läpäästä muuhun katuverkkoon. Tehdyn ratkaisun perusteella on pääteltävissä, että 
Viikintien ja Itäväylän ramppien ensisijainen tarkoitus on johtaa Itäväylän liikennettä 
Kivikontien tunneliin. Nykyinen Viikintien on tarpeen liittää kokoojakatuverkkoon joko 
Roihupellon kautta tai yhdistää Herttoniemen puolella katuyhteydellä Siilitiehen. 

Kuva 32. Kivikontien tunnelin suunnitelma.



Asukkaat ja työpaikat
Roihupelto on lähes täysin työpaikka- ja yritysalue. Vuonna 2016 mahdollisen metro-
aseman vaikutuspiirissä 300 m säteellä asui alle 10 henkilöä, mutta jo 700 metrin 
säteellä noin 2500. Lisäksi Roihupellossa on vajaa 3000 työpaikkaa. 

Siilitien metroaseman ympäristössä on tällä hetkellä noin 3500 asukasta ja 2100 työ-
paikkaa, yhteensä siis noin 5700 potentiaalista metron käyttäjää. Itäkeskuksen metro-
aseman ympäristössä on noin 6000 asukasta ja 4000 työpaikkaa, yhteensä siis noin 
10 000 potentiaalista metron käyttäjää. 

Uuden yleiskaavan väestö- ja työpaikkaennusteen mukaan vuonna 2050 potenti-
aalinen käyttäjämäärä on kasvanut Siilitien ympäristössä yli 10 000 ja Itäkeskuksen 
ympäristössä yli 18 000 käyttäjään. Roihupellon tulevan metroaseman ympäristössä 
potentiaalinen käyttäjämäärä on noin 11 000 ja yli 13 000, jos otetaan huomioon tu-
levat Roihupellon Stadin ammattiopiston opiskelijat. Tässä tapauksessa on oletettu, 
että potentiaaliset käyttäjät käyttävät kukin vain yhtä metroasemaa, joten limittyvillä 
alueilla käyttäjät on jaettu luonnollisten esteiden mukaisesti.
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Yritysten, voittoatavoittelemattomien ja julkisyhteisöjen henkilöstömäärät Roihupellossa v. 2014Kuva 33. Roihupellon tuleva metroasema ja etäisyysvyöhykkeet 300m, 700 m ja 1000m.

Kuva 34. Yritysten, voittoatavoittelemattomien ja julkisyhteisöjen henkilöstömäärät 
Roihupellossa v.2014.
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Maaston korkeusasemat

Kuva 35.



Suojelukohteet ja 
arvokympäristöt
Roihupellon teollisuusalueen eteläosassa, Laippapuiston 
mäellä, sijaitsee vuonna 1914 rakennettuja ensimmäisen 
maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita. Kohteet 1914:65-
68 muodostavat kokonaisuuden. Alueen länsiosassa on 
entinen paloasema sekä rauniokoirien koulutusrata. Kohde 
muodostuu viidestä erillisestä varustuksesta, jotka sijaitse-
vat mäen pohjoislaidalla ja itäpäässä. Ne ovat eripituisia 
hiekalla ja maalla peitettyjä kivivalleja. 

Viikintien länsipuolella sijaitsee edellisistä erillinen ensim-
mäisen maailmansodan aikainen puolustusasema, kohde 
1914:63. Se sijaitsee korkean kallion huipulla, Siilitie 13:n ja 
Viikintien välissä. Vallit ovat kiertäneet kallion huippua. Tor-
juntasuuntina ovat olleet kaikki ilmansuunnat. Kohteen ete-
läpuolelle on johtanut yhdystie, josta on jäljellä vielä lyhyt 
osa. Kallion koillisnurkassa on valleja jäljellä n. 40 metriä. 
Kohteen länsi- ja pohjoisosa on hävitetty. Vallit on tasattu 
1960, jolloin mäelle oli tarkoitus rakentaa leikkikenttä. Kivi-
muurien korkeat hiekasta rakennetut pengerrykset erottu-
vat selkeästi mäen ulkosivuilta, mutta vallien suojanpuolelta 
ei ole enää mitään näkyvissä.

Roihupellosta pohjoiseen, Viilarinrintien itäpuolella jyrkän 
kallion juuressa on ensimmäisen maailmansodan aikainen 
luola, jonka rakennusajankohta 1915-1918. 

Roihupellon pohjoispuolella Karhunkaatajassa ja Puu-Myl-
lypuron eteläpuolisissa metsissä on Metso-arvotettuja met-
siä, kriteeriluokiltaan 0-III. 

Puu-Myllypuron ja Kauppamyllyntien välissä on arvokas 
geologinen kohde, maisemallisesti merkittävä kallioalue. 

Kuva 36. Kartoitetut muinaismuistot, arvokkkaat metsäkohteet ja arvokkaat geologiset kohteet Roihupellossa.

Muinaismuistot

Arvokkaat metsäkohteet

Arvokkaat geologiset kohteet



Yrityskysely 2017

Syksyllä 2017 Innolink Researchin tekemän yrityskyselyn 
perusteella Roihupellon tärkeimmäksi arvioitu tekijä on 
saavutettavuus henkilöautolla, mikä toteutuu alueella hyvin. 
Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä Roihupeltoon, mikä 
näkyy sitoutuneisuudessa ja haluttomuudessa muuttaa. 
Kehitettäviksi asioiksi nousi muun muassa viihtyisyys ja 
palvelutarjonta (esim. päivittäistavarakauppa), pysäköinti, 
kiinteistöjen kunto, alueen siisteys ja turvallisuus ja alueen 
markkinointi. 

Vastauksissa oli merkittäviä eroja toimialasta riippuen.  Kul-
jetus- ja varastointialan yritysten mielestä erityisesti alueen 
sijainti oli erinomainen ja saavutettavuus sekä palvelut ja 
tarjonta nekin hyvällä tasolla. Teollisuusyritysten sekä am-
matillisen, teknisen ja tieteellisen toiminnnan ja suunnittelu-
palveluyritysten mielestä alueen palvelut ja tarjonta, erityi-
sesti viihtyisyys olivat kehnoja. 

Kaupallinen selvitys

WSP Finland Oy teki syksyllä 2017 konsulttityönä kaupalli-
sen selvityksen Karhunkaatajan-Roihupellon alueelle. 

Selvityksen mukaan Roihupellon läntiset korttelit voivat jat-
kossakin kehittyä nykyisen tyyppisenä tai tehokkaampana 
työpaikkarakentamisena. Alueelle voi sijoittua myös pieni-
muotoisesti kauppaa nykyiseen tapaan, mutta laajalle kau-
pan rakentamiselle ei aluetta kannatta kehittää ainakaan lä-
hitulevaisuudessa huonon kävelysaavutettavuutensa takia.  

Selvityksessä todetaan edelleen, että nykyisen kaupan 
laajentumiselle on Roihupellon alueella tarvetta Helsingin 
itäisissä kaupunginosissa jatkuvan asuntorakentamisen 
sekä sisustamisen ja rakentamisen kaupan markkinoiden 
kasvun myötä. Kaupan laajentumiselle sopivia kortteleita 
ovat keskeiset kaupan korttelit ja niiden välittömässä lähei-
syydessä olevat korttelit. 
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Nykytilan kaupalliset palvelut ja niiden lähisaavutettavuusalueet 400, 800 ja 1200 metrin etäisyydellä 
kevyen liikenteen verkostoa pitkin. 
 
 
Saavutettavuus laskettiin annetuilla kaupan palveluiden sijainneille soveltaen WSP:n CITYROI-mene-
telmää. Saavutettavuusalueiden etäisyyksiksi määriteltiin 400, 800 ja 1200 metriä. Saavutettavuus las-
kettiin nykyisten palvelujen lisäksi myös suunnitelluille kaupan keskuksille ja lähipalveluille tutki-
musalueesta annettua kevyen liikenteen verkostoa pitkin, johon oli lisätty myös tontti- ja kokoojaka-
dut. Tulevaisuuden tarkasteluihin otettiin huomioon Karhunkaatajan uudet tiet ja tielinjauksien 
muutokset. 
Tarkasteltaessa tuloksia on huomattava, että laskelmassa saavutettavuus lasketaan pistemäisestä 
kohteesta, kun taas todellisuudessa palvelupaikka saattaa olla alueena melko suuri (esim. korttelin 
kokoinen ostoskeskus tai usean liiketilan ryväs), jolloin saavutettavuus on laskennallista saavutetta-
vuutta parempi. Herttoniemen ja Itäkeskuksen suurissa palvelukeskittymissä käytettiin tämän vuoksi 
saavutettavuusalueiden laskennassa useita pisteitä, joiden saavutettavuusalueet ja asukasmäärät yh-
distettiin. 
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4.4. Karhunkaatajan kaupallisten palveluiden saavutettavuus 
Karhunkaatajan kaupallisten palveluiden saavutettavuutta lähialueen palveluverkossa tutkittiin vas-
taavalla tavalla kuin nykyisten palveluiden saavutettavuutta (luku 2.3). Saavutettavuus on laskettu 
vuorovaikutteisesti kaupan palveluverkon muodostamisen kanssa. Roihupellon-Karhunkaatajan alu-
een palveluverkon suunnittelussa saavutettavuutta on täydennetty useaan otteeseen, ja tuloksena 
saatiin verkosto, joka kattaa hyvin tarkastelualueen asukkaat. 
Vertailun perusteella huomattiin, että ehdotettu Karhunkaatajan palvelukeskus täydentää hyvin jo 
olemassa olevaa palveluverkkoa. Verkostoa täydennettiin Kauppamyllyntien ja Roihupellon etelä-
puolen palvelukohteella. Näiden kolmen saavutettavuusalueet laskettiin vuoden 2030 ja 2050 tiever-
kostolle ja molempien vuosien väestöarviot laskettiin. 
Saavutettavuuslaskentaan käytettiin Helsingin kaupungin syyskuussa 2017 päivittämää yleiskaavan 
väestöaineistoa, jossa on myös väestöennusteet vuosille 2030 ja 2050. Väestötieto on lohkottu 100 x 
100 metrin ruutuihin, josta laskennassa käytettiin ruutujen keskipistettä. Ruuduittainen väestöarvio 
on siten laskennallinen eikä se täysin kuvaa todellista väestön hajautumista ja kasvun suuntaa. Saa-
vutettavuustarkastelussa käytettiin vain kävelyä ja kevyttä liikennettä palvelevaa katuverkkoa (Digi-
road 2016).  
 

  
Vuoden 2030 kaupallisten palveluiden lähisaavutettavuusalueet ja niiden asukasmäärät 400, 800 ja 
1200 metrin etäisyydellä kevyen liikenteen verkostoa pitkin. 
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Tuloksista nähdään, että ehdotetun palveluverkon saavutettavuusalueet peittävät lähes koko asutun 
alueen. Aiemmin palvelutta jääneet alueet Raide-Jokerin läheisyydessä ovat ehdotuksessa nyt lähi-
saavutettavuusalueen sisällä.  
Saavutettavuustarkastelussa on oletettu, että Kauppamyllyntien liiketila on rakentunut vuoteen 2030 
mennessä. Väestöennusteen mukaan lähialue on jo suurelta rakentunut vuoteen 2030, eikä lähialueen 
asukasluvussa ei ole enää suurta kasvua vuoteen 2050. Asemakaavoituksessa Kauppamyllyntien ym-
päristö on kuitenkin vasta toisessa vaiheessa Karhunkaatajan palvelukeskuksen lähiympäristön jäl-
keen.  
 

  
Vuoden 2050 kaupallisten palveluiden lähisaavutettavuusalueet ja niiden asukasmäärät 400, 800 ja 
1200 metrin etäisyydellä kevyen liikenteen verkostoa pitkin. 
  

Kuvat 37.-39. Kaupallisten palveluiden lähisaavutettavuusalueet ja niiden asukasmäärät 400, 800 ja 1200 metrin etäisyydellä kevyen liikenteen verkostoa pitkin vuosina 2017 (vas.), 2030 (kesk.) ja 2050 (oik.) / 
WSP Finland Oy.

Piccolo-hankkeesta selvitys toteaa, että kortteli so-
veltuu asumiselle paremmin kuitenkin vasta korttelin 
kohdalle rakennettavan uuden metroaseman myötä. 
Lyhyellä aikavälillä kortteli soveltuisi paremmin nykyi-
sen kaupan alueen laajennusalueeksi.
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