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ASEMAKAAVAN SELOSTUS
ASEMAKAAVAKARTTA NRO 12409
PÄIVÄTTY 6.9.2016
Asemakaavan muutos koskee:
Helsingin kaupungin
45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro)
korttelin 45146 tonttia 3
Kaavan nimi:
Yläkiventie 6

Laatija:
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto
Vireilletulosta ilmoittaminen: 20.4.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunta: 6.9.2016
Nähtävilläolo (MRL 65 §): 23.9. – 24.10.2016
Kaupunkisuunnitteluvirasto: täydennetty 28.11.2016
Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto
Voimaantulo:
Alueen sijainti:
Alue sijaitsee Myllypuron kerrostaloalueella osoitteessa Yläkiventie 6

KAAVASELOSTUKSESSA esitetään kaavaratkaisun keskeinen sisältö ja suunnittelun vaiheet.
Selostusta täydennetään kaavaprosessin edetessä.
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YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA
Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Maankäyttö: Mikko Näveri, arkkitehti
Liikenne: Jussi Jääskä, liikenneinsinööri
Teknistaloudelliset asiat: Peik Salonen, insinööri
Kaavapiirtäminen: Sirkka Hinkkanen, suunnitteluavustaja
Kiinteistövirasto
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies
Kirsi Federley, tonttiasiamies
Hakijataho

As Oy Yläkiventie 6
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2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA


Vuorovaikutusraportti
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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin 45146/3 täydennysrakentamisen asuinkerrostalolla, jonka kerroslukumäärä on 8. Uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 2800 k-m2. Kaikki lisärakentamisen edellyttämät autopaikat ovat sijoitettavissa uuden ohjeellisen tontin pihalle ja tarvittaessa lisäksi uudisrakennuksessa
sijaitsevaan autohalliin. Nykyisen Asunto Oy Yläkiventie 6 pihalle
on rakennettava pieni pysäköintialue korvaamaan uudisrakentamisen tieltä poistuvia pysäköintipaikkoja.
Kaavan toteuttaminen eheyttää yhdyskuntarakennetta, sillä uudisrakentaminen sijoittuu olevan yhdyskuntarakenteen sisään.
Helsingin kaupunki omistaa tontin, joka on pitkäaikaisvuokrattu.
Kaavaratkaisu on tehty tontin haltijan hakemuksen johdosta ja
kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa täydennysrakentaminen Yläkiventie 6 tontille.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että täydennysrakentamista edistetään.
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 6138 m2.
Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 2800 k-m².
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Tontti sijaitsee 1960-luvulla kaavoitetulla ja rakennetulla Myllypuron kerrostaloalueella. Tontilla on 1965 valmistunut asuinkerrostalo, jossa on 5 asuinkerrosta ja maanpäällinen kellari. Kaavamuutoksen mukaisella uudisrakennuksen paikalla on puustoa,
kalliota sekä pieni päällystämätön pysäköintialue.
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Nykyisen tontin itälaitaan muodostetaan uusi ohjeellinen tontti
asuinkerrostaloa varten. Rakennuksen enimmäiskerroslukumäärä
on 8.
Kaikki lisärakentamisen edellyttämät autopaikat ovat sijoitettavissa uuden ohjeellisen tontin pihalle ja tarvittaessa lisäksi uudisrakennuksessa sijaitsevaan autohalliin. Nykyisen Asunto Oy Yläkiventie 6 pihalle on rakennettava pieni pysäköintialue korvaamaan uudisrakentamisen tieltä poistuvia pysäköintipaikkoja.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa maaston
tasoerojen vuoksi.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Kaavaratkaisu

Alueella on olemassa tarvittava teknisen huollon verkosto. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää tontin 45146/9 kiinteistössä
sijaitsevan HSV:n jakelumuuntamon jakelukaapeleiden siirtämisen tontille 45146/10 esitetyn rakennusalan alta pois siten, että
kaapeleiden uusi sijainti on kokonaan tontilla 45146/9. Tontin
45146/10 eteläosassa sijaitsee myös ulkovalaistuksen sekä tietoliikenneverkoston kaapeleita, jotka tulee huomioida rasitesopimuksin tai siirtää tontilta.
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Maanalaisten tilojen kuivatus -ja jätevedet tulee tarvittaessa johtaa kiinteistökohtaisella pumppaamolla yleiseen viemäriverkostoon.
Tontille 45146/10 on lisätty vesihuoltoverkostoa varten johtokuja.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat

Alueen maaperä on kallioista kitkamaa-aluetta. Kallio on monin
paikoin näkyvissä tai hyvin lähellä maan pintaa.
Olemassa olevan tiedon mukaan ei ole syytä epäillä maaperän
pilaantuneisuutta.
Kaavaratkaisu

Rakennukset perustetaan anturoilla maan tai kallion varaan.
Ympäristöhäiriöt
Viereisten katujen liikennemäärät ovat alhaisia, joten liikenteen
aiheuttamat vähäiset meluhaitat eivät edellytä erityisiä kaavamääräyksiä. Uudisrakennuksen oleskelupiha-alue sijaitsee suojatulla
puolella rakennusta.
Vaikutukset
Kaavan toteuttaminen eheyttää yhdyskuntarakennetta, sillä uudisrakentaminen sijoittuu olevan yhdyskuntarakenteen sisään. Asemakaavan muutos mahdollistaa Myllypuron asuntotarjonnan lisääntymisen hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien läheisyydessä. Alueelle tulevat uudet asukkaat lisäävät nykyisten palveluiden käyttöä ja edesauttavat nykyisen palvelutason säilyttämisessä tai parantamisessa.
Uudisrakentaminen sovitetaan alueen suorakulmaiseen koordinaatistoon ympäröivän rakennuskannan mukaisesti. Yläkiventie
varressa uudisrakennus erottuu kaksi kerrosta lähintä naapurirakennusta korkeampana, mutta on toisaalta pohjoispuolella sijaitsevaa naapuritaloa matalampi. Rakennusten korkeuksien vaihtelevuus on Myllypuron kerrostaloalueelle tyypillistä.
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Kuten täydennysrakentamisen yhteydessä on väistämätöntä, uusi
rakennus sulkee jonkin verran nykyisiä näkymiä niin muutosalueen kuin sen naapuruston taloista ja pihoilta. Uudisrakennuksen
nykyisiä asuntoja varjostava vaikutus kohdistuu lähinnä muutosalueen nykyisen kerrostalon länsipäähän.
Muutosalueella puuston määrä vähenee hieman uudisrakentamisen seurauksena.
Asemakaavan toteuttamisen edellyttämästä sähköverkon jakelukaapeleiden johtosiirrosta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 45 000 euroa.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Asemakaavan muutosta koskee kolme erityistavoitetta:




riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käytössä
varmistettava tonttimaan riittävyys
alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee
sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.
alueidenkäytössä tulee ehkäistä olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallista hajarakentamista

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan
mukainen.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A2. Nyt
laadittu kaavaratkaisu on tarkistetun yleiskaavaehdotuksen tavoitteiden mukainen.
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Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaava nro 10937 (tullut voimaan
19.9.2003). Kaavan mukaan tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). Rakennusoikeuden määrä viisikerroksisille rakennukselle on 3850 k-m2.
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Kiinteistörekisteri
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.
Muut suunnitelmat ja päätökset
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet 17.11.2015.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 14.3.2016.
Maanomistus
Helsingin kaupunki omistaa alueen.
Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2014 tontin haltijan hakemuksesta.
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Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:









Helen Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
kaupunginmuseo
kiinteistöviraston geotekninen osasto
kiinteistöviraston tonttiosasto
pelastuslaitos
rakennusvirasto
ympäristökeskus

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 viraston verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin uutisten itäpainoksessa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 10.5.–31.5.2016 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Asukastalo Myllärissä Kiviparintie 2 J
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Kaavoittaja oli tavattavissa asukastalo Myllärissä 16.5.2016
klo 17–19. Tilaisuudessa ei käynyt osallistujia.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista / lausunnoista
Kiinteistöviraston geoteknisen osaston lausunto kohdistui lähinnä
louhintatöihin toteutusvaiheessa. Kaupunginmuseon lausunto
kohdistui lähinnä kysymykseen mahdollisesta vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen selvittämisestä. Ympäristökeskuksen kannanotossa todetaan kaupunkirakenteen tiivistämisen olevan kannatettavaa, vettä läpäisemättömän pinnan kasvamisesta ja ehdotetaan
viherkertoimen käyttöä. Kiinteistöviraston tonttiosasto esittää, että
kaavoituksessa tutkittaisiin mahdollisuutta osoittaa uudisrakennus
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myös Yläkiventie 6:ssa sijaitsevan asuinkerrostalorakennuksen
itäpuolelle ja suunnitella paikoitusta viereisille kaupungin hallinnoimille tonteille.
Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
huomioon kaavatyössä siten, että kaavan on lisätty määräys koskien viherkertoimen käyttöä toteutussuunnittelun yhteydessä.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta
ei ole esitetty mielipiteitä.
Kaavaehdotuksen käsittely
Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle
6.9.2016 ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan
muutosehdotuksen hyväksymistä.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 23.9.–24.10.2016
Muistutukset
Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.
Viranomaisten lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:







Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
kiinteistövirasto
pelastuslautakunta
yleisten töiden lautakunta
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Yhteenveto lausunnoista
HSY:n lausunnossa esitettiin, että muutosehdotus ei edellytä
yleisten vesijohtojen ja viemäreiden siirtämistä. Tonttijohtojen siirroista tulee tonttien haltijoiden sopia keskenään.
Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa todetaan, että kaavaalue ei sisällä yleisiä alueita. Rakennusvirastolle ei aiheudu kustannuksia.
Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksesta.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Selostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden
osalta.
Kaupunkisuunnitteluvirasto totesi 28.11.2016 kirjeessään kaupunginhallitukselle, etteivät annetut lausunnot anna aihetta muuttaa
kaavaehdotusta.
Helsingissä 28.11.2016

Olavi Veltheim

HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Oas 1242-00/16
Hankenro 1821_6
HEL 2014-007110
20.4.2016
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YLÄKIVENTIE 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Osoitteessa Yläkiventie 6 suunnitellaan täydennysrakentamista.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee tonttia 45146/3. Tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen nykyisen tontin länsiosaan. Asemakaavan muutosta on hakenut Asunto Oy Yläkiventie 6. Muutos on
Myllypuron kerrostaloalueelle laadittujen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden (kslk 17.11.2015) mukainen.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään
tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.
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Osallistuminen ja aineistot
Kaavoittaja on tavattavissa mahdollisia kysymyksiä varten asukastalo
Myllärissä 16.5.2016 klo 17–19.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on
esillä 10.5.–31.5.2016 seuraavissa paikoissa:
info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
Asukastalo Myllärissä Kiviparintie 2 J
kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 31.5.2016.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai
sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Osalliset

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
seurat ja yhdistykset
Myllypuro-Seura
asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
kiinteistöviraston geotekninen osasto
kiinteistöviraston tonttiosasto
pelastuslaitos
rakennusvalvontavirasto
rakennusvirasto
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Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin ja kaupunkikuvaan ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.
Suunnittelun taustatietoa
Helsingin kaupunki omistaa tontin, joka on pitkäaikaisvuokrattu. Kaavoitus on tullut vireille tontin haltijan hakemuksesta.
Voimassa olevassa asemakaavassa (2003) alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi.
Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015) alue on merkitty
asuntovaltaiseksi alueeksi A2.
Tontilla sijaitsee nykyisin asuinkerrostalo, jossa on 5 asuinkerrosta ja
maanpäällinen kellarikerros.
Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Mikko Näveri, arkkitehti, p. (09) 310 37331, mikko.naveri@hel.fi
Liikenne
Jussi Jääskä, insinööri, p. (09) 310 37129, jussi.jaaska@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaalisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twitter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

OAS

Ehdotus

Hyväksyminen

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2014 tontin omistajan hakemuksesta

•vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavan
valmisteluaineiston nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutisten itäpainoksessa.
•OAS nähtävillä 10.5.-31.5.2016, kaavoittaja tavattavissa 16.5. klo 17-19 asukastalo
Myllärissä
•OAS:sta ja valmisteluaineistosta on mahdollisuus esittää mielipiteitä

•kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta syksyllä 2016
•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla
•viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus
•tarvittaessa lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
•kaava tulee voimaan.

Ote maakuntakaavasta
Yläkiventie 6
Vartiokylä, Myllypuro

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Itäinen toimisto

Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
Yläkiventie 6
Vartiokylä, Myllypuro

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Itäinen toimisto

Ote Yleiskaava 2002:sta
Yläkiventie 6
Vartiokylä, Myllypuro

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Itäinen toimisto

Liike- ja palvelukeskusta C1

Satama

Kantakaupunki C2

Puolustusvoimien alue

Lähikeskusta C3

Virkistys- ja viheralue

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Asuntovaltainen alue A1

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Pääkatu

Asuntovaltainen alue A2
Asuntovaltainen alue A3

Viheryhteys
Rantaraitti

Asuntovaltainen alue A4

Vesialue

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Rautatie asemineen

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Yläkiventie 6

Metro asemineen
Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Kaupunkibulevardi

Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibulevardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Baanaverkko

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Itäinen toimisto

