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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Hirsipadontien, Ki-
sällinkujan ja Kisällinpolun rajaamaa korttelia, Kivipadontien ja Ri-
supadontien kulmatonttia sekä Kivipadonpolkua.

Tavoitteena on mahdollistaa uusien asuntojen ja uuden päiväko-
din rakentaminen. Nykyiset liikerakennukset ja päiväkoti on tarkoi-
tus purkaa.

Uutta asuntokerrosalaa on 3 150 k-m2 ja yleisen rakennuksen ker-
rosalaa 1 800 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 100.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alu-
een päiväkotipalvelut paranevat ja uusia asuntoja rakentuu Raide-
Jokerin pysäkkien läheisyyteen.

Tontti 28305/6 on yksityisomistuksessa, Helsingin kaupunki omis-
taa muun alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta ja
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa uusien asuntojen ja
uuden päiväkodin rakentaminen. Myös liike-, toimisto ja työtilaa
on mahdollista rakentaa enintään 5 % kerrosalasta. Nykyiset liike-
rakennukset ja päiväkoti on tarkoitus purkaa.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että uusia asuntoja rakentuu Raide-Jokerin py-
säkkien läheisyyteen.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 41 495 m2.

Kaavaratkaisun myötä tonttien kerrosala kasvaa 4 950 k-m2.
Uutta asuntokerrosalaa on 3 150 k-m2 ja uutta yleisen rakennuk-
sen kerrosalaa 1 800 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 100.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat, nykytilanne ja suunnittelun periaatteita

Patolan alue on rakentunut 1970-luvulla ns. tuulimyllykortteliperi-
aatteella, jossa lamellitalot ympäröivät aikakaudelleen tyypillisiä
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neliömäisiä väljiä ja vehreitä korttelipihoja. Pihoilla on reilusti
täysi-ikäistä puustoa. Kasvillisuuden yleisilme on puutarhamai-
nen. Nurmialueet ovat laajoja.  Piha-alueiden kulkuväylät ja pysä-
köintialueet on asfaltoitu.

Risupadontien ja Hirsipadontien varsille on 2010-luvulla kaavoi-
tettu ja rakennettu uusia kerrostaloja, jotka ovat muodoltaan piste-
mäisiä, yhden portaan kerrostaloja.

Hirsipadontien korttelin länsipuolella kulkeva Kisällinpolku on Ou-
lunkylän keskustasta Helsinkipuistoon ja Patolanmetsään johtava
uusi pohjoiseteläsuuntainen puistoreitti, joka valmistuu Raide-Jo-
kerin rakentamisen yhteydessä. Käskynhaltijantien ylityskohta on
Raide-Jokerin ja bussipysäkkien kohdalla.

Tavoitteena on, että Kisällinpolun varren uudet rakennukset toteu-
tetaan puukerrostaloina. (Ensimmäisiä Kisällinpolun varren puu-
kerrostaloja suunnitellaan Käskynhaltijantien eteläpuolelle.)

Kisällinpolun varrella on useita päiväkoteja (pk). Myös uuden päi-
väkodin rakennusten tontti sijaitsee Kisällinpolun varrella (ks.
kuva alla).

Pistemäiset rakennukset erottuvat muodoltaan selkeästi ole-
massa olevista pitkistä rakennuksista. Niiden väleistä avautuu nä-
kymiä vehreille pihoille, mikä tuo vaihtelua ja vehreyttä myös ka-
dun varteen.
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Kortteli 28309 (Hirsipadontie 6 ja Kisällintie 1)

Korttelissa on yhteensä 12 nelikerroksista kerrostaloa. Hirsipa-
dontie 8:ssa on käyttämättömät huonokuntoiset yksikerroksiset
päiväkoti- ja liikerakennukset, jotka on tarkoitus purkaa. Neljä ra-
kennusalaa on rakentamatta. Pysäköintipaikat ovat maan ta-
sossa. Vuonna 2012 voimaan tullut asemakaava ei ole toteutunut.
Tavoitteena oli päiväkodin sijoittuminen kerrostalon yhteyteen.
Kaavan mahdollistama päiväkoti oli kaavan tultua voimaan liian
pieni eikä kaavaratkaisu toteutunut. Kaavan mukaisia tontteja ei
ole mitattu.

Purettavan liikerakennuksen itäpäädyssä on kaksi komeaa säily-
tettävää mäntyä.

Tontti 28305/6 (Kivipadontie 6)

Tontilla on kolme nelikerroksista kerrostaloa ja yksikerroksinen lii-
kerakennus. Pysäköintipaikat ovat maan tasossa. Piha-alueella
on korkeuseroa lähes 9 metriä.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Kortteli 28309

Uusi asuinkerrostalojen tontti 9 muodostuu tonteista 4 ja 5. Tontti
4 pienenee ja siitä muodostuu tontti 6, jolla on 12 rakennusalaa
olemassa oleville rakennuksille. Pysäköintialueen kohdalta pois-
tuu rakentamaton rakennusala, koska kaavaratkaisun pysäköintiä
ei muuten ole mahdollista järjestää tarkoituksenmukaisesti. Tontin
länsiosaan yleisten rakennusten tontin rajan viereen on merkitty
olemassa olevalle puuriville säilytysmerkintä.

Hirsipadontien varteen muodostuvalle uudelle tontille 9 on mer-
kitty kaksi viisikerroksisen asuinkerrostalon rakennusalaa. Raken-
nusten tulee olla pääosin puurunkoisia ja julkisivujen pääosin puu-
verhottuja. Tontille on merkitty puin ja pensain istutettava vyöhyke
kadun varteen ja puiston puolelle. Lisäksi merkittäviä puita on säi-
lytettävä. Autopaikat ovat tontilla ja pysäköintitontilla 8.

Tontti 28305/6

Tontti 28305/6 on jaettu kahdeksi tontiksi 7 ja 8. Uusien rakennus-
ten tontille 8, Kivipadontien varteen, on merkitty kaksi uutta viisi-
kerroksisen asuinkerrostalon rakennusalaa. Tontin kulmassa ole-
van rakennuksen julkisivu on alarinteen puolelle kuusikerroksinen.

Rakennuksen julkisivujen on pääosin oltava paikalla muurattua
tiiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta tai puuverhottuja. Ra-
kennukset voivat olla myös puurunkoisia.
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Autopaikat ovat kahdessa tasossa Risupadontien puolella. Kalte-
van maaston vuoksi osa pysäköintitilasta on maan alla. Pysäköin-
tirakennuksen julkisivujen on oltava kerrostasot häivyttäviä ja vä-
hintään kadun puolella vehreä esim. köynnösseinäinen. Risupa-
dontien varteen on istutettava puurivi.

Kaikilla asuinkerrostalotonteilla

Maantasokerrosten tulee muodostaa viihtyisää katu- ja pihaympä-
ristöä. Maantasokerroksessa tulee asuntoon liittyä oleskelupiha
tai terassi eikä parvekkeita saa kannattaa maasta kaupunkikuvan
kannalta tärkeissä paikoissa kuten katujen ja puistoreitin var-
ressa. Porrashuoneeseen on oltava sisäänkäynti sekä kadun että
pihan puolelta. Tontin korkeuserojen käsittely ja liittyminen katu-
ja puistoalueisiin on tehtävä huolitellusti ja laadukkain materiaa-
lein. Tukimuurit on rakennettava luonnonkivipintaisia tai paikalla-
valettuina betonimuureina.

Asemakaava edellyttää asukkaille riittävästi yhteisiä vapaa-ajanti-
loja sekä vähintään yhtä talopesulaa ja -saunaa/tontti. Asumista
palvelevia asunnon ulkopuolisia varastoja, saunoja, talopesuloita,
kuivaus- ja jätehuoneita, teknisiä tiloja, väestösuojia, harraste- ja
vastaavia yhteistiloja kerrosalan lisäksi.

Asuntojen autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap / 130 k-m2.
Vieraspaikat ovat tontilla.

Polkupyörien vähimmäismääräksi on kaavassa osoitettu 1 pp / 30
k-m2. Näistä vähintään 75 % tulee sijaita pihatasossa olevassa ul-
koiluvälinevarastossa.
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Yleisten rakennusten korttelialue (Y)

Yleisten rakennusten tontti 28309/7 muodostuu tonttien 4 ja 5
osista. Tontilla on 2-3-kerroksisen rakennuksen rakennusala sekä
istutusvyöhyke. Rakennuksen on oltava pääosin puurakenteinen
ja puuverhottu. Tontille on tarkoitus rakentaa päiväkoti 180 lap-
selle.

Pysäköintitontti (LPA)

Pysäköintitontti 28309/8 muodostuu tonttien 4 ja 5 osista. Tontti
palvelee viereisiä asuinkerrostalo- ja yleisten rakennusten tontteja
6 ja 7. Ajo yleisten rakennusten tontille on pysäköintitontin kautta.
Tontin koillisreunassa on istutusalue ja sillä säilytettäviä puita.

Liikenne

Lähtökohdat

Kivipadontie muodostaa yhdessä Hirsipadontien kanssa asuinalu-
een paikallisen kokoojakadun, jonka liikennemäärä on noin 1 500
ajoneuvoa vuorokaudessa. Kivipadontie ja Hirsipadontie liittyvät
Käskynhaltijantiehen, joka on alueellinen kokoojakatu ja jonka lii-
kennemäärä on noin 11 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Käskyn-
haltijantieltä on hyvät joukkoliikenneyhteydet ympäröiville alueille
ja kantakaupunkiin. Itäkeskuksesta Tapiolaan kulkeva poikittais-
bussilinja, ns. Bussi-Jokeri 550, kulkee Käskynhaltijantietä pitkin
ja Tuusulanväylän runkolinjapysäkit ovat noin 400 metrin päässä.
Käskynhaltijantiellä kulkee vuosikymmenen puolivälissä pikaraitio-
tie. Risupadontieltä on hyvät polkupyörä- ja jalankulkuliikenteen
yhteydet Maunulaan ja Pakilaan ja vastaavasti Hirsipadontieltä
Pukinmäen suuntaan. Kisällintieltä Hirsipadontielle, ja edelleen
pohjoiseen, kulkee ulkoilureitti, joka yhdistyy itä-länsisuuntaiseen
seudulliseen ulkoilureittiin.

Risupadontien pohjoispuolella on lumen vastaanottopaikka, mikä
tuo ajoittain runsaasti kuorma-autoliikennettä Risupadontielle ja
Kivipadontielle talvisin.

Kaavaratkaisu

Uuden asuinrakentamisen arvioidaan lisäävän Hirsipadontien ja
Kivipadontien autoliikennettä noin 130 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Päiväkodin on arvioitu tuottavan autoliikennettä 400 ajoneuvoa
vuorokaudessa.

Pysäköinti sijoitetaan Kivipadontie 6:n osalta pysäköintilaitokseen
ja Hirsipadontie 8:n osalta pääosin asuinkerrostalojen ja päiväko-
din väliin sijoitettavalle LPA-tontille. Ajoyhteydet Risupadontie
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2:ssa sijoitettavaan pysäköintilaitokseen järjestetään suurin piir-
tein samoin kuin nykyisellekin pysäköintialueelle. Hirsipadontie
8:n kohdalle tulevien asuinrakennusten pysäköintialueella ja päi-
väkodilla tulee olemaan yhteinen liittymä Hirsipadontielle. Hirsipa-
dontie 8:n tontille voi tulla muitakin tonttiliittymiä, riippuen pysä-
köintiratkaisujen sijoittamisesta.

Palvelut

Lähtökohdat

Lähimmät palvelut ovat n. 200 metrin päässä olevat päivittäistava-
rakauppa ja bussi- ja tulevat Raide-Jokerin pysäkit sekä Käskyn-
haltijantien lähivuosina rakentuvat kivijalkaliiketilat.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu parantaa alueen päiväkotipalveluja.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Kaikkien tonttien piha-alueet ovat rakennettua piha-ympäristöä.
Puustoa on runsaasti.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu vähentää tonttien puustoa.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Hirsipadontie 6:ssa ja Kisällintie 1:ssa on yhteensä 12 nelikerrok-
sista kerrostaloa 1970-luvulta. Hirsipadontie 8:ssa on käyttämättö-
mät huonokuntoiset yksikerroksiset päiväkoti- ja liikerakennukset.
Kivipadontie 6:ssa on kolme nelikerroksista kerrostaloa ja yksiker-
roksinen liikerakennus. Pysäköinti on maan tasossa.

Kaavaratkaisu

Tontit tiivistyvät. Neljän viisikerroksisen asuinkerrostalon paikalta
puretaan huonokuntoiset yksikerroksiset liike- ja päiväkotiraken-
nukset. Tonteilla olevat asuinrakennukset säilyvät.
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Rakentamisessa on pyrittävä korkeaan energiatehokkuuteen ja
tuotettava tonteilla uusiutuvaa energiaa.

Hulevesiä tulee viivyttää tontilla ja johtaa maanvaraiselle piha-alu-
eelle. Hulevesien määrää vähennetään minimoimalla läpäisemät-
tömien pintojen määrä.

Tonttien vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen
tavoiteluku. Kaupunkikuvan kannalta merkittävät puut on merkitty
säilytettäväksi. Talousrakennuksiin tulee rakentaa viherkatto.

Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä leikki- tai oleskelu-
alueina, kulkuteinä tai pysäköimiseen, on istutettava käyttäen
puita ja pensaita.

Kisällinkujan varren uudet asuinrakennukset ja päiväkoti tulee to-
teuttaa pääosin puurunkoisina ja puuverhottuina. Myös muut ra-
kennukset saa toteuttaa puurunkoisina ja verhottuina.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun toteuttaminen ei edellytä uusien teknisen huollon
verkostojen rakentamista.

Hirsipadontie 8:n tontin länsilaidalla ja Kisällinpuistossa sijaitse-
ville jätevesi- ja hulevesiviemäreille on merkitty johtokuja kaava-
karttaan. Viemäreiden sijainti tontilla on otettu huomioon tontin ra-
kennusalojen sijoittelussa. Rakennusten suunnittelussa ja raken-
tamisessa on huomioitava, ettei viemäreitä vahingoiteta.

Tontille 28309/8 (LPA) on merkitty johtokuja tontin 28309/7 (Y)
tonttivesijohdon sijoittamista varten.

Tontin 28309/8 länsireunalle on merkitty ohjeellinen tulvareitti, jota
pitkin vesi pääsee tulvatilanteessa Hirsipadontien matalimmasta
kohdasta Kisällinpuistoon. Se on otettava huomioon rakennusten
ja piha-alueen suunnittelussa.
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnos-
taminen

Lähtökohdat

Tontilla 28305/6 maanpinnan korko vaihtelee tasolla
-

vien tietojen perusteella maaperä koostuu yli 3 metriä paksusta
kitkamaalajikerroksesta, jonka päällä on noin 0,5 metriä paksu
täyttökerros.

Korttelin 28039 alueella maanpinnan korko vaihtelee tasolla

massa olevien tietojen perusteella korttelin alueella maaperä
koostuu kitkamaalajeista, joiden päällä on ohut, noin 0,5 metriä
paksu täyttökerros. Kallion pinta on paikoin lähellä maanpintaa.

Pohjaveden pinnantasosta ei tontin 28305/6 osalta ole olemassa
tarkkaa tietoa. Hirsipadontiellä korttelin 28039 pohjoispuolella

Tontin 28305/6 alueelta tai välittömästä läheisyydestä ei ole tie-
dossa toimintaa, joka olisi saattanut aiheuttaa maaperän pilaantu-
mista.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueen maaperä on rakennettavuudeltaan pääosin nor-
maalia kitkamaata. Rakennusten perustamistapa määritellään tar-
kempien pohjatutkimusten perusteella.

Korttelin 28039 alueella on kaksi tyhjillään olevaa rakennusta,
jotka on tarkoitus purkaa keväällä 2020. Maaperän pilaantunei-
suus tutkitaan purettujen rakennusten alueella kevään 2020 ai-
kana.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Kaava-alueelle kohdistuu liikenteen melua lähinnä Kivipadontieltä
ja Hirsipadontieltä sekä jossain määrin kauemmas sijoittuvalta
Tuusulanväylältä. Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 mu-
kaan valtaosalla kaava-alueesta alittuu melutason ohjearvot. Kivi-
padontien ja Hirsipadontien varrella päiväajan ohjearvotaso ylittyy
noin 15 metrin etäisyydelle kadun reunasta. Tuusulanväylältä
kaava-alueelle leviävää melua on entisestään vähentänyt Risupa-
dontien ympäristön rakentaminen, joka on ajoittunut vuoden 2017
meluselvityksen jälkeen.
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Risupadontien pohjoispuolella on lumen vastaanottopaikka, mikä
tuo ajoittain runsaasti kuorma-autoliikennettä Risupadontielle ja
Kivipadontielle talvisin. Vastaanottopaikka on avoinna päiväai-
kaan klo 07 22.

Liikennemäärä Kivipadontiellä ja Hirsipadontiellä on noin 1 500
ajoneuvoa vuorokaudessa, joten kaava-alueelle ei kohdistu mer-
kittäviä ilmanlaatuvaikutuksia liikenteestä.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueelta ei ole teetetty liikennemeluselvitystä, vaan liiken-
teen aiheuttamia meluhaittoja ja niiden torjumiseksi tarvittavia
asemakaavamääräyksiä on arvioitu asiantuntija-arviona hyödyn-
täen mm. kaupungin meluselvitystä. Arvioitu liikennemäärän li-
säys lähikaduilla on hyvin maltillinen ja vuonna 2019 tehtyjen no-
peusrajoitusmuutosten jälkeen lähikatujen nopeusrajoitus laski 30
km/h:ssa.

Kivipadontien puoleisille julkisivuille lumenkuljetusreitin varrelle on
hyvän asuinviihtyisyyden varmistamiseksi merkitty 32 dB äänita-
soerovaatimus, vaikka lumenvastaanottopaikka ei ole avoinna yö-
aikaan. Muilta osin melualueille ääniympäristöasetuksessa an-
nettu äänitasoeron vähimmäisvaatimus 30 dB liikennemelua vas-
taan riittää täyttämään melutason ohjearvot sisällä. Uusien asuin-
rakennusten rakennuspaikkojen tulkitaan sijoittuvan Kivipadontien
ja Hirsipadontien melualueelle.

Korttelin 28306 ohjeellinen leikkipaikka sijoittuu hyvin suojaan lii-
kennemelulta. Hirsipadontien varressa tontilla 28309/9 ja Y-kortte-
lialueella piha-alueet sijoittuvat melualueen ulkopuolelle. Oleske-
luparvekkeisiin kohdistuu paikoin ohjearvot ylittäviä melutasoja,
joten kaavassa on annettu määräys oleskeluparvekkeiden sijoitta-
misesta ja tarvittaessa suojaamisesta siten, että saavutetaan oh-
jearvot.

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia seuraavasti (alv 0, 03/2020):

Uuden päiväkodin arvioitu rakentamiskustannus on noin 7 milj.
euroa. Kustannus täsmentyy jatkosuunnittelun yhteydessä.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavasta uu-
desta kerrosalasta osa sijaitsee kaupungin maanomistuksessa ja
osa yksityisessä maanomistuksessa. Kaupungin maalla sijaitse-
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vasta uudesta kerrosalasta kaupunki saa tuloja maanvuokratulo-
jen kasvun muodossa. Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa
olevien tonttien osalta mahdollisia maankäyttökorvauksia. Maan-
käyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä
maapoliittisissa neuvotteluissa.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja palveluihin

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa siten, että katujen varren
kaupunkirakenne tiivistyy ja uusi päiväkoti parantaa alueen palve-
luja. Risupadontien varsi on vehreä jatkossakin puurivin ja veh-
reän pysäköintilaitoksen julkisivun ansiosta.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Tontit ovat jatkossakin vehreitä, vaikka lisärakentaminen vähen-
tää puuston määrää.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Uuden asuinrakentamisen arvioidaan lisäävän Hirsipadontien ja
Kivipadontien autoliikennettä noin 130 ajoneuvoa vuorokaudes-
sa. Päiväkodin on arvioitu tuottavan autoliikennettä 400 ajoneu-
voa vuorokaudessa. Myös jalankulun ja pyöräliikenteen määrät
kasvavat. Lisäyksen arvioidaan olevan noin 650 jalankulkijaa ja
60 polkupyöräilijää.

Hirsipadonpolulla sallitaan huoltoajo Kivipadontie 6:n tontille.
Yleisten rakennusten tontille ajetaan LPA-tontin kautta.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Tontit tiivistyvät, mutta ne ovat vehreitä. Talousrakennukset ovat
viherkattoisia ja pysäköintirakennuksen julkisivut ovat vehreitä,
esim. köynnösseinäisiä. Tonteilla tuotetaan uusiutuvaa energiaa
ja viivytetään hulevesiä. Kisällinkujan varren uudet rakennukset
toteutetaan pääosin puurakenteisina ja puuverhottuina, mikä pie-
nentää rakennusten rakennusaikaista hiilijalanjälkeä.

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen

Kaavassa annetut meluntorjuntaan liittyvät määräykset luovat
edellytykset terveellisin ja turvallisen elinympäristön jatkosuunnit-
telulle.

TOTEUTUS

Kaava-alueen kuuluminen toteuttamisprojektiin

Kaava-alue kuuluu Raide-Jokeri-projektiin
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavaa:
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-

dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-
dassa Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
Hirsipadontien kortteli on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A3
(tonttitehokkuus pääosin e=0.4-1,2) ja Kivipadontien tontti asunto-
valtaiseksi alueeksi A2 (tonttitehokkuus pääosin e=1-2). Nyt laa-
dittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta, jossa kallionpinta on syvyydellä 0-20 m. Maanalai-
sessa yleiskaavassa kaavan alueella ei ole merkittynä tilava-
rausta. Kaava-alueen koillispuolella on kallioresurssialue, joka so-
veltuu maanalaisten tilojen rakentamiseen. Kaava-alueen etelä-
puolella, Käskynhaltijantien vieressä sijaitsee koillis-lounaissuun-
tainen Vuosaaren ja Pasilan välinen yhteiskäyttötunneli. Nyt laa-
dittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat nro 6408 ja 12045 (hyväk-
sytty 12.8.1970 ja 15.2.2012). Kaavan nro 12045 mukaan Hirsipa-
dontie 6 ja 8 sekä Kisällinkuja 1 on merkitty asuinkerrostalojen
korttelialueeksi. Tonteille on merkitty yhteensä 16 rakennusalaa
enintään 3 4-kerroksisille kerrostaloille. Kerrosalaa tonteilla on
yhteensä 20 150 k-m2. Lisäksi Hirsipadontien varteen tulee sijoit-
taa 200 800 k-m2 liike- ja / tai sosiaalipalvelun tilaa. Autopaikat
ovat maan tasossa.

Kivipadontie 6:n asemakaavassa tontti on merkitty asuinkerrosta-
lojen korttelialueeksi, jolla on rakennusalat kolmelle kolmikerroksi-
selle kerrostalolle ja yhdelle yksikerroksiselle myymälärakennuk-
selle. Kerrosalaa on yhteensä 4 600 k-m2 ja autopaikat ovat maan
tasossa.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Tontti 28305/6 on yksityisomistuksessa, Helsingin kaupunki omis-
taa muun alueen.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
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SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 tontin omistajan hake-
muksesta ja kaupungin aloitteesta.

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 kuntayhtymä (HSY)
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin uutiset -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 18.11. 9.12.2019 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 / Kaupunkiympäristön

asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Oulunkylän kirjastossa, Kylänvanhimmantie 27
 Maunulan kirjastossa, Metsäpurontie 4
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 21.11.2019 Maunula-talossa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat vesihuoltoon. Kannan-
otoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten,
että olemassa oleville johtoverkostoille ja tontin 28309/7 mahdolli-
selle tonttivesijohdolle on esitetty kaavakartalla johtokujat tontti-
osuuksille.

Vastine kannanottoon on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat alueen kehitykseen, mikä nähtiin positiivi-
sena sekä liikenteeseen kaava-alueen ulkopuolella.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 2 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY)
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä 8.6.2020

Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö































KIVIPADONTIE 6

VIITESUUNNITELMA JA
PELASTUSRATKAISU

alueleikkaukset


