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TIIVISTELMÄ

Kämnerintien varteen on suunniteltu asuntojen täydennysrakenta-
mista. Suunnitelmassa korvataan nykyiset kolme kaksikerroksista
kerrostaloa kahdella 5 - ja 8 -kerroksisella asuinkerrostalolla.

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) mahdollistaa nykyisiä kor-
keampien ja esteettömien asuinkerrostalojen täydennysrakenta-
misen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen hyvien palvelu-
jen ja liikenneyhteyksien äärelle. Tontinkäytössä on huomioitu vie-
reinen korttelin yhteiskäytössä oleva alue, jota voi käyttää vapaa-
aikaan, leikkiin ja oleskeluun.

Uutta asuntokerrosalaa on 2 650 k-m². Asukasmäärän lisäys on
noin 75 asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma
(piir.nro 12653), jonka mukaan Kämnerintiellä järjestetään lii-
kenne vastaamaan uutta maankäyttöä. Ajorataa levennetään hie-
man.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alu-
een 1970-80 luvun vaihteen rakennuskantaa voidaan uudistaa.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa uusien esteettömien
kerrostalojen täydennysrakentaminen raideliikenneyhteyksien ää-
relle.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että edistetään asuntotuotantoa täydennysraken-
tamisella hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja kehitetään
esikaupunkia elävänä omaleimaisena ja turvallisena asuinympä-
ristönä.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 2586 m². Tontin kokonaiskerrosala
on 4300 k-m². Tonttitehokkuus on noin e=1,7. Kaavaratkaisun
myötä tontin kerrosala kasvaa 2650 k-m²
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontilla on kolme 1980- luvun alun välttävässä tai
huonossa kunnossa olevaa kaksikerroksista asuinker-
rostaloa.

Asuinkerrostlaojen korttelialue (AK)

Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinraken-
nusten korttelialue on muutettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi.
Rakennusoikeudeksi on merkitty 4 300 k-m². Uutta rakennusoi-
keutta tulee yhteensä 2 650 k-m². Katualuetta on levennetty hie-
man pelastusjärjestelyiden vuoksi. Kerroslukuina on viisi ja kah-
deksan. Autopaikat sijoittuvat tontille ja korttelin pohjoisosan LPA-
alueelle.

Liikenne

Lähtökohdat

Alueella on kattava kävely- ja pyöräliikenteen väylien verkosto.
Erityisesti Puistolan aseman suuntaan on hyvät ja turvalliset yh-
teydet. Kämnerintiellä on molemminpuoliset jalkakäytävät. Pyörä-
liikenne sijoittuu ajoradalle.

Joukkoliikenne palvelee alueella hyvin. HSL:n tavoitteena Tapuli-
kaupungissa on henkilöauton kanssa kilpailukykyinen palvelutaso
(Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä 2016). Lähim-
mät bussipysäkit sijaitsevat 200 metrin etäisyydellä Tapulikaupun-
gintien varressa. Puistolan asemalle on 600 metrin kävelymatka.

Kämnerintie on vähäliikenteinen asuntokatu, jonka autoliikenne-
määrä on nykyisin noin 300 ajon./vrk.

Kaavaratkaisu

Asemakaavassa ei esitetä merkittäviä muutoksia alueen liikenne-
järjestelyihin. Kämnerintien ajorataa levennetään 80 metrin mat-
kalla 0,5 metriä ja pysäköintipaikat sijoitellaan uudelleen, jotta ka-
tua voidaan käyttää pelastuslaitoksen nostopaikkana. Kämnerin-
tielle muodostuu yksi uusi tonttiliittymä.
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Palvelut

Lähtökohdat

Maatullinaukion ympäristön ja Maatullikuja varrella kaupalliset pal-
velut ovat lähietäisyydellä. Julkiset palvelut kuten koulu ja liikunta-
puisto sijaitsevat kävelyetäisyydellä Maatullinpuiston yhteydessä.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Tontti rajautuu etelässä ja lounaassa Kämnerintiehen. Tontti ei
liity julkisiin viheralueisiin, vaan viereisen asuinkerrostalojen kort-
telialueen lisäksi tontti avautuu pääasiassa asumista palvelevien
toimintojen korttelialueelle, yhteispihalle, joka on tarkoitettu kortte-
lin leikki- urheilu- ja oleskelutiloja varten.

Kämnerintien etelä- ja lounaispuolella sijaitsee katupuurivi, sekä
pensasistutuksia. Tonttia rajaa katualueelle päin pensasaita,
jonka takana on aiemmin sijainnut koivurivi. Tontin piha-alueella
sijaitsee muutamia yksittäisiä puita ja pensaita. Tontin ulkopuo-
lella olevalla yhteispihalla kasvillisuus on runsaampaa, pihalla
kasvaa myös isokokoisia puita.

Kaavaratkaisu

Kämnerintien kasvillisuus joudutaan tontin kohdalla uusimaan
muuttuvien katu- sekä pysäköintijärjestelyjen takia. Katupuiden
määrä vähenee pysäköintipaikkojen siirtyessä kadun pohjoisreu-
nalta kadun eteläreunalle. Pensasaidan istuttaminen mahdolliste-
taan katualueen ja rakennusalan väliin.

Kasvillisuuden säilyttämiseen sekä lisäämiseen tonttialueella kan-
nustetaan. Tontin suunnittelussa tullaan hyödyntämään viereistä
yhteispihaa, tontti johon tontti liittyy saumattomasti. Tontilta yhteis-
pihalle järjestetään turvalliset yhteydet.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Tontti on suurelta osin rakennettu. Purkaminen ja uudisrakentami-
nen kuluttavat luonnonvaroja, sekä aiheuttavat runsaasti kasvi-
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huonepäästöjä. Toisaalta tontin olemassa olevat, 1980-luvulla ra-
kennetut asuinkerrostalot, eivät ole nykystandardeihin verrattuna
energiatehokkaita.

Kaava-alueella maaperä on savea, jonka päällä on täytemaata.
Maanpinnan korkoerot ovat hyvin vähäisiä. Näiden seikkojen joh-
dosta hulevesien käsittely on tontilla haastavaa ja rajoittuu aino-
astaan hulevesien viivyttämiseen.

Kaavaratkaisu

Tontin kaavaehdotuksen mukainen rakentuminen tulee vähentä-
mään hulevesien määrää tontilla, sillä rakennusten peittopinta-ala
tulee pienenemään ja läpäisevien pintamateriaalien sekä pidättä-
vien rakenteiden käyttöön kannustetaan.

Kaavassa on määrätty, että tontin vihertehokkuuden tulee täyttää
Helsingin viherkertoimen tavoiteluku. Vihertehokkuuden täyttymi-
sen keinot ovat tontin toteuttajan valittavissa, ja tehokkuuteen voi-
daan päästä mm. kasvillisuutta säilyttämällä ja istuttamisella, sekä
hulevesien hallinnalla.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Korttelin eteläreunassa nykyisten rakennusten eteläpuolella sijait-
see yksityisiä tietoliikennekaapeleita. Korttelin eteläisellä rajalla
katualueen puolella sijaitsee sähkökaapeleita ja sähkökaappi.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei edellytä uuden kunnallistekniikan rakentamista.
Korttelialueella sijaitsevat tietoliikennekaapelit on siirrettävä joko
toiseen paikkaan tontilla tai katualueen puolelle.
Kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuvan Kämnerintien liikennesuun-
nitelmaan liittyvä kadun leventäminen saattaa aiheuttaa tarvetta
pienille muutoksille kadun hulevesikaivoihin. Katualueelle sijoittu-
van sähkökaapin mahdollinen siirtotarve määritetään katusuunnit-
teluvaiheessa.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Kaava-alue sijoittuu pehmeikölle, jossa saven alapinnan arvioitu
syvyys maanpinnasta on noin 5 9 metriä. Purettavat nykyiset ra-
kennukset on perustettu teräsbetonisten tukipaalujen varaan.
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Kaavaratkaisu

Maaperä on rakennettavuudeltaan keskinkertaista. Uudet raken-
nukset perustetaan tukipaalujen varaan.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Kaava-alueelle kohdistuvat katuliikenteen haitat ovat hyvin maltilli-
sia. Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 mukaan Tapuli-
kaupungintien melutason ohjearvot ylittävät meluvyöhykkeet eivät
ulotu kaava-alueelle ja Kämnerintien liikennemäärä on pieni.

Kaavamuutosalue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman vuo-
den 2025 kehitysennustetta kuvaavan lentomelualueen Lden > 55
dB ulkopuolella, mutta alue sijoittuu lentoaseman kaakkoon suun-
tautuvan kiitotien 15 jatkeelle, mistä johtuen alueelle kantautuu
ajoittaista lentomelua. Vuoden 2025 kehitysennusteen mukaisen
lentomelualueen Lden > 50 dB tulkitaan ulottuvan kaavamuutos-
alueelle.

Kaavaratkaisu

Helsinki-Vantaan lentoaseman aiheuttaman ajoittaisen lentome-
lun huomioon ottamiseksi kaavaratkaisussa edellytetään asuin-
huoneiden ulkokuorelta 32 dB äänitasoeroa lentoliikenteen melua
vastaan.

Kaava-alueen viereisellä tontilla on korttelin yhteiskäytössä oleva
piha-alue, jota käytetään vapaa-aikaan, leikkiin ja oleskeluun.
Alue on hyvin rakennusten suojaamassa melukatveessa.

Kaavamääräyksellä ohjataan jatkosuunnittelua siten, että oleske-
luparvekkeilla tulee saavuttaa melutason ohjearvot.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Pelastuspaikat sijoitetaan Kämnerintielle.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisuun liittyvässä liikennesuunnitelmassa on huomioitu
pelastusmitoitus.
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Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Asemakaavamuutos pohjautuu hakijan teettämään kaupungin oh-
jauksessa tehtyyn viitesuunnitelmaan. Viitesuunnitelmassa on tut-
kittu pelastusjärjestelyt ja varjostusolosuhteet.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia. Kaavamuutoksen yhteydessä on laadittu kaava-aluee-
seen rajautuva Kämnerintien liikennesuunnitelma, jonka toteutta-
misen kustannusarvio on 160 000 euroa.

Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa ja tuottaa maanomista-
jalle merkittävää hyötyä. Tonttiyksikkö valmistelee asemakaavan
muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maan-
käyttösopimuksen tontinomistajan kanssa käytävissä neuvotte-
luissa

Vaikutukset ihmisten elinympäristöön, luontoon ja maisemaan.

Kaavaratkaisun meluntorjuntaa koskevilla määräyksillä luodaan
edellytykset viihtyisän ja terveellisen asuinympäristön jatkosuun-
nittelulle.

Uusien hissillisten asuinrakennusten myötä alueen esteettömien
asuntojen määrä kasvaa.

Uudet rakennukset eivät kerrosluvun korotuksesta huolimatta
erotu kaupunkikuvassa merkittävästi, sillä korttelissa sijaitsee kuu-
sikerroksisia pistetaloja. Kämnerintien eteläpäästä uudet raken-
nukset tulevat näkymän päätteenä erottumaan, kuitenkin koko-
naisvaikutus laajemman alueen kaupunkikuvaan on vähäinen.

Tontin lounaisreunassa sijaitsevan rakennuksen kohdalle sijoittuu
jatkossa pysäköintialue, rakennuksen poistuminen muuttaa katuti-
lan luonnetta, ja muuttaa erityisesti Kämnerinkujan maisemaa.
Jatkossa Kämnerinkujalta avautuu näkymä pysäköintialueen yli
yhteispihalle. Muutosta vähentää katu- ja pysäköintialueen väliin
rakennettava kadun suuntainen jätekatos.

Katuympäristöön vaikuttavat Kämnerintiellä tapahtuvat muutok-
set, joiden takia tontin kohdalla sijaitseva katualueen kasvillisuus
uusiutuu, ja katupuiden määrä vähenee. Kuitenkin kadun luonne
säilyy edelleen vehreänä.



11 (15)

Rakentamisen yhteydessä tontin olemassa oleva kasvillisuus
poistuu suurimmaksi osaksi, uuden kasvillisuuden istuttamiseen
kuitenkin ohjataan kaavaratkaisussa. Nykyisen leikki- ja oleskelu-
alueen kohdalle sijoittuu pysäköintialue, leikille varattu alueen osa
siirtyy tulevien rakennusalojen väliin, leikkialue aukeaa jatkossa
kaakkoon sekä etelään. Rakennusten ja pysäköintialueen kaava-
ehdotuksen mukainen sijoittuminen ei kuitenkaan muuta oleelli-
sesti alueen viherympäristöä, sillä alueen vehreys painottuu ny-
kyisellään kuten myös jatkossa korttelin yhteispihalle.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Asemakaavan muutoksen yhteydessä on tehty liikennesuunni-
telma. Liikenne lisääntyy n. 100 ajoneuvolla vuorokaudessa. Ka-
dunvarsipysäköinti muuttuu. Asemakaavan toteuttaminen vahvis-
taa olemassa olevan teknisen huollon verkoston käyttöä.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Uudisrakentamisessa täydennetään olemassa olevaa tiivistä kau-
punkirakennetta ja tukeudutaan vähäpäästöiseen liikkumiseen.
Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ovat hyvät ja Puistolan juna-
asema on alle 600 m päässä tontista.

Hulevesien käsittely kaava-alueella huomioidaan. Asemakaava-
ehdotus antaa tontille selkeän määritelmän vihertehokkuuden
täyttymiselle, mitä aiemmassa kaavassa ei ole ollut.

Vanhojen rakennusten purkamisen ja uusien rakentamisen arvioi-
daan aiheuttavan suuremman hiilijalanjäljen kuin vanhojen raken-
nusten korjaamisen. Rakentamisen määrä kuitenkin kasvaa nyky-
tilanteesta n. 2,5-kertaiseksi.

TOTEUTUS

Alueen toteuttaminen voi käynnistyä kaavamuutoksen saatua
lainvoiman.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin

yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä
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- 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

- suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheyttä

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A3 ja A2. Tonttitehok-
kuus noin e=1.7 sijoittuu yleiskaavassa korttelitehokkuutena osoi-
tettuun haarukkaan 0,4-2,0 ja painottuu siten, että korkeampi ra-
kentaminen on osoitettu yleiskaavaan merkinnän tehokkaammalle
puollelle A2 ja matalampi rakentaminen yleiskaavan A3 puolelle.
Tontin käytössä rakentamiseen on huomioitu mahdollisuus sijoit-
taa pysäköintiä tontin ulkopuolelle autopaikkojen korttelialueelle
(LPA). Leikkiin ja oleskeluun voidaan käyttää myös koko korttelin
yhteisessä käytössä olevaa korttelialuetta (AH). Nyt laadittu kaa-
varatkaisu 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. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleis-
kaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 9225 (vahvistettu
30.3.1987). Kaavan mukaan Kämnerintien katualueen varrella
oleva tontti on asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialuetta. Tontin kadunpuolella on mää-
räyksiä istutuksista. Rakennusalan pohjoisreunassa on rajoitteita
pääikkunoiden sijoittamiseen.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialue on yksityisomistuksessa.
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Muut lähtökohdat

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

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

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/suunni-
telmat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 29.10. 16.11.2018 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Tapulikaupungin kirjastossa, osoitteessa Ajurinaukio 5
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 7.11.2018 Maatullin ala-asteella.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat siihen, että aluetta palve-
levat tontilla 40134/7 sijaitsevat vesihuoltolinjat sekä linjan päässä
oleva paloposti tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja rakennus-
ten suunnittelussa.
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Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu val-
miiksi. Muutosehdotus ei edellytä vesihuollon lisärakentamista
eikä rakennettujen vesihuoltolinjojen siirtämistä.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä.

Vastine kannanottoon on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat rakennusten liian suureen korkeuteen,
viihtyisyyden laskuun ja lisääntyvän vuokra-asumisen aiheutta-
miin häiriöihin ympäristölleen, liikenteen lisääntymiseen, osallista-
misen määrään ja laatuun, jatkoselvitystarpeeseen ja kehityseh-
dotuksiin.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että raken-
nusmassoittelua on kehitetty kaupunkikuvan, näkymien ja valoi-
suusolosuhteiden parantamiseksi. Kerroslukua on pienennetty ja
etäisyyttä pohjoispuolen naapuriin on kasvatettu sijoittamalla mo-
lemmat rakennukset Kämnerintien varteen kaupunkikuvallisesti
laadukkaaksi kokonaisuudeksi.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 13 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Kaavaehdotuksessa on huomioitu osallistumis- ja arviointisuunni-
telmavaiheessa saatu asukaspalaute. Rakennusmassoittelua on
siirretty etäämmälle pohjoispuolen asuinkerrostaloista. Valoisuus-
ja näkymäolosuhteita on parannettu.

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy.

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä, 23.6.2020

Janne Prokkola
vs. asemakaavapäällikkö
































































