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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos koskee Orapihlajatien ja Paatsamatien ympäristöä Etelä-Haagassa rantaradan ja kehäradan rautatiealueen
koillispuolella. Alueille on sijoitettu yhteensä 24 450 k-m² uutta
kerrostaloasumista. Asukasmäärä lisääntyy noin 600:lla asukkaalla.
Orapihlajatien ja rantaradan väliselle alueelle on suunniteltu
neljä viisikerroksisia asuinkerrostaloja. Alueella sijaitseva kallioinen kumpare on säilytetty rakentamattomana. Pysäköinti on sijoitettu osin kaksitasoiseen pysäköintilaitokseen, osin maantasoon.
Paatsamatien länsireunalle on suunniteltu kolme kuusikerroksista
kerrostaloasumista. Matalammilla rakennusosilla rakentaminen on
liitetty viereiseen Orapihlajapuistoon. Paatsamatien ja Orapihlajatien risteyksessä sijaitseva Isku Invest Oy:n entinen varastorakennus on suunniteltu purettavaksi. Pysäköinti on sijoitettu kaksikerroksiseen pysäköintihalliin alueen pohjoispäähän Isku Invest Oy:n
varastorakennuksen tontilla olevalle valmiiksi louhitulle alueelle.
Tonttiin on liitetty sen eteläpuoleista puistoaluetta. Puistoyhteys
Orapihlajapuistosta viereiseen Alppiruusupuistoon on säilytetty,
mutta sen sijainti muuttuu.
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu Orapihlajatien ja Paatsamatien liikennesuunnitelma (piir.nro 6804), jonka mukaan Orapihlajatien eteläreunalle välille Orapihlajatie 13-27 rakennetaan jalkakäytävä uuden asuinalueen kohdalle sekä Paatsamatien ja Laajasuontien laaja risteysalue muutetaan T-risteykseksi. Tällöin osa
nykyistä risteysaluetta on voitu muuttaa puistoksi, johon Orapihlajapuiston kaunis avokallioalue liittyy. Liikennesuunnitelmassa on
myös selkeytetty Orapihlajatien ja Orapihlajakujan risteystä, Orapihlajatien ja Paatsamatien risteystä sekä Orapihlajatien ja Laajasuontien risteystä. Liikennesuunnitelmassa on esitetty myös junaradan varren pyöräliikenteen väylän kehittämisestä baanatasoiseksi välillä Eliel Saarisen tie ja kehäradan ylittävä silta.
Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa Etelä-Haagan täydennysrakentamisen olemassa olevan joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen, palvelualueella. Lähistöllä sijaitseva Huopalahden
asema tulee olemaan tärkeä Raide-Jokerin vaihtoasema. Uudisrakentaminen on pyritty kaavamerkinnöin ja -määräyksi sovittamaan alueen viehättävään, vehreään miljööseen ja olemassa olevaan rakennuskantaan.
Pääosa Orapihlajatien kaavamuutosalueesta on YIT Rakennus
Oy:n omistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa voimassa olevan
kaavan katualueet. Voimassa olevan kaavan puistoalueet ovat
pääosin kaupungin omistuksessa; pieni puiston osa alueen eteläpäässä on yksityisessä omistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa
Paatsamatien kaavamuutosalueen. Tontti 29081/11 on vuokrattu
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Isku Invest Oy:lle ja sillä oleva varastorakennus on tyhjillään. Kaavaratkaisu on tehty Asunto Oy Helsingin Orapihlajatie 24:n (/YIT
Rakennus Oy) ja Isku Invest Oy:n (/Pohjola Rakennus Oy Uusimaa) hakemuksien johdosta. Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 10 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat seuraaviin teemoihin:
- täydennysrakentamisen sopivuus ympäristöön
- puistoalueet
- liikenne
- rakentamisaikaiset riskit ja palvelut
- vuorovaikutus ja asukkaiden mielipiteiden huomioon ottaminen
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat mm. hulevesien johtamiseen, rakentamiseen rautatien läheisyydessä sekä rautatien aiheuttamaan melun ja tärinän huomioimiseen.
Kaavaehdotukseen tehtiin nähtävilläolon jälkeen joitakin teknisluonteisia tarkistuksia mm. tontin ja rakennusalojen rajojen sijaintiin sekä jätehuolto- ja yhteistiloja koskeviin kaavamääräyksiin. Lisäksi kaavaan lisä
- ja pohjaveden pintaa ei
saa alentaa rakenta
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Tavoitteena on mahdollistaa Etelä-Haagaan uutta kerrostaloasumista olemassa olevan joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen, palvelualueelle. Tavoitteena on varmistaa uudisrakennusten
sopiminen alueen viehättävään, vehreään miljööseen ja olemassa
olevaan rakennuskantaan. Rakennusten korkeutta, ulkoasua, sijoittelua sekä maastoon liittymistä on ohjattu kaavamerkinnöin
ja -määräyksin.
Orapihlajatien alue
Tavoitteena on sijoittaa alueelle neljä viisikerroksisia asuinkerrostaloja Orapihlajatien ja rautatiealueen väliselle alueelle, joka voimassa olevassa kaavassa on varastojen ja varastorakennusten
korttelialuetta. Tavoitteena on lisäksi säilyttää alueella sijaitseva
kallioinen kumpare rakentamattomana.
Tavoitteena on parantaa alueen liikennejärjestelyjä mm. mahdollistamalla jalkakäytävän rakentaminen Orapihlajatien varteen uuden asuinalueen puolelle sekä muotoilemalla Orapihlajatien epämääräisiksi ja turvattomiksi koettuja risteysalueita uudelleen. Tavoitteena on lisäksi, että alueen hulevesiolosuhteet eivät heikkene
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ja syntyy miellyttäviä, raideliikenteen melulta suojattuja asuinkortteleita.
Paatsamatien alue
Tavoitteena on sijoittaa Paatsamatien varteen kolme kuusikerroksista kerrostaloasumista. Paatsamatien ja Orapihlajatien risteyksessä sijaitseva Isku Invest Oy:n entinen varastorakennus on tarkoitus purkaa. Tavoitteena on tontin laajentaminen puistoalueelle
niin, että samalla voidaan säilyttää puistoyhteys Orapihlajapuistosta viereiseen Alppiruusupuistoon. Lisäksi tavoitteena on parantaa Paatsamatien ja Laajasuontien risteysaluetta muuttamalla kolmiomainen, tarpeettoman laaja, risteys T-risteykseksi, ja osoittaa
vapautuva katualue puistokäyttöön.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin Helsingin strategiaohjelman
2013 2016 mukaisten strategisten tavoitteiden toteutumista siten,
että täydennysrakentamista edistetään ja AM-ohjelman mukaista
asuntotuotantotavoitetta toteutetaan. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 27.9.2017 uudesta kaupunkistrategiasta vuosille
2017 2021, jossa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista kaavaratkaisu edesauttaa mm. siten, että asuntotuotantoa edistetään,
liikkumisen sujuvuutta ja kestäviä kulkumuotoja tuetaan sekä varmistetaan suurten aluerakentamishankkeiden (Raide-Jokerin)
kannattavuus riittävällä maankäytön tehokkuudella.
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 32 420 m2. Kaavaratkaisun myötä
alueelle syntyy asuinkerrosalaa yhteensä 24 450 k-m². Voimassa
olevassa kaavassa alueilla on varastojen ja varastorakennusten
(Tv) sekä varastorakennusten (VT) korttelialueilla rakennusoikeutta yhteensä 8 125 k-m². Puiston pinta-ala koko kaavamuutosalueella vähenee yhteensä 4 577 k-m².
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Orapihlajatien alue
Kaavamuutosalue sijaitsee rautatiealueen ja Orapihlajatien välillä.
Huopalahden asema sijaitsee noin 360 metrin päässä alueen eteläosasta. Orapihlajatien toisella puolella sijaitsee pääosin 1960
80-luvuilla valmistuneita rivi- ja pienkerrostaloja. Tällä alueella on
mm. osoitteessa Orapihlajatie 21 27 arkkitehti Jaakko Laapotin
suunnittelema As Oy Orakoto, jonka on "Haagan rakennukset ja
arvotus (KSV 1998:4) -selvityksessä todettu arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi sekä ympäristöä dominoivaksi ja rikastuttavaksi.
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Pieni, vuonna 1925 rakennettu, puinen omakotitalo osoitteessa
Orapihlajatie 17 on suojeltu asemakaavassa Sr-2 -merkinnällä.

Ortoilmakuva vuodelta 1943 (Helsingin karttapalvelu). Keltaisella m erkitty VR:n korjauspaja ja punaisella Saarisalmen m aalaistalo.

Alue on vanhaa ratapohjaa. Päärata kulki alueen läpi rantaradan
liikennöinnin alkaessa vuonna 1903. Arviolta vuonna 1940 rataa
siirretiin etelämmäksi ja vanha rata jäi pistoraiteeksi. Pistoraiteelle
sijoitettiin VR:n korjauspaja, joka oli toiminnassa 1940 70-luvuilla.
Korjauspajan rakennukset purettiin vuonna 2005. 1970-luvulle
saakka alueella sijaitsi myös Saarisalmen maalaistalo, jonka
maita oli molemmin puolin rataa. Alueen keskivaiheilla, rautatiealueen puolella, on puustoinen kalliokumpare. Voimassa olevissa
asemakaavoissa (vuosilta 1960 ja 1975) alue on merkitty varastorakennusten ja varastojen korttelialueeksi (Tv) sekä puisto- ja katualueeksi. Korttelin 29082 tontin 1 rautatiealueen puoleisella reunalla sijaitsee luonnonvaraisena säilytettävä korttelinosa (n).

Orapihlajatien alue on vanhaa ratapohjaa. Taustalla näkyy säilytettävä kalliokumpare.
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Paatsamatien alue
Kaavamuutosalue sijaitsee Paatsamatien varressa Orapihlajatien
ja Laajasuontien risteysten välisellä alueella. Lisäksi kaavamuutoksessa on kaavateknisistä syistä mukana Paatsamatien ja Orapihlajatien katualueita laajemmin. Paatsamatien varren kolmi nelikerroksinen kerrostalokanta on pääosin 1960-luvulta. Korttelin
29081 tontilla 11 sijaitsee Isku Invest Oy:n tyhjillään oleva varastorakennus. Orapihlajatietä länteen Paatsamatieltä kuljettaessa
sijaitsee viisi tonttia varastorakennusten korttelialueella. Rakennuksissa toimii mm. pieniä rakennusalan yrityksiä, astiavuokraamo sekä konditoria.
Alueen koillispuolelle sijoittuu Haagan Alppiruusupuisto. Orapihlajatien ja Paatsamatien välissä olevassa Orapihlajapuistossa sijaitsee kiinteä muinaisjäännös, ensimmäisen maailmasodan aikainen
(keskeneräiseksi jäänyt) tykkipatteri. Kaavamuutosalueen pohjoispuolella sijaitseva Aino Acktén puisto on osa laajempaa viheryhteyksien verkostoa. Paatsamatien ja Laajasuontien risteyksessä
sijaitsee kolmiomainen, tarpeettoman laaja, risteysalue.
Voimassa olevissa asemakaavoissa (vuosilta 1952, 1960 ja 1985)
alue on merkitty varastorakennusten korttelialueeksi (TV) sekä
puisto- ja katualueeksi.

Isku Invest Oy:n tyhjilleen jääneen varastorakennuksen tontti on louhittu kallioon.
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Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Molempien alueisiin liittyen on kaavassa annettu määräyksiä koskien rakennusten liittymistä maastoon, rakennusten korkeutta ja
ulkoasua sekä pihakansien ja pihojen käsittelyä. Määräyksillä on
pyritty sovittamaan uudisrakentaminen ja tontit viheralueeseen,
alueen miljööseen ja olemassa olevaan rakennuskantaan.
Orapihlajatien alue
Orapihlajatien varteen on kaavaratkaisussa suunniteltu kaksi neli
viisikerroksisten asuinkerrostalojen rakennusryhmää, joista kummassakin on kolme rakennusta. Rakennusryhmien väliin, säilytettävän kallioisen kumpareen koillispuolelle, sijoittuu kaksitasoinen,
osittain maanalainen pysäköintilaitos. Tontin eteläpäässä on lisäksi pieni maanpäällinen pysäköintialue. Alueen rakennusoikeus
on 14 000 k-m².
Rakennusten tulee kaavamääräysten mukaan olla julkisivuiltaan
valkeaksi rapattuja. Kattojen tulee olla tasakattoja tai loivia yksitai kaksilappeisia pulpettikattoja.
Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai
enemmän.

Orapihlajatien alue. Näkymäkuva viitesuunnitelmasta. Etualalla olemassa olevat As Oy Orakodon rakennukset. Arkkitehtiryhm ä A6, 20.12.2017.
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Paatsamatien alue
Paatsamatien varren rinnemaastoon on kaavaratkaisussa sijoitettu neljä pistetaloa, jotka kadun puolella ovat kuusikerroksisia ja
ylärinteen puiston puolella kolmikerroksisia. Kaavamääräykset
edellyttävät erikorkuisten rakennusosien porrastamista toisiinsa
nähden, millä on pyritty keventämään volyymiltaan suurten pistetalojen hahmoa.
Rakennusten eteläpuolelle on osoitettu viheralue, johon on tarkoitus siirtää viereisen Orapihlajapuiston puistoalueen ja Alppiruusupuiston yhdistävä ulkoilureitti. Pysäköinti on sijoitettu kaksikerroksiseen pysäköintihalliin alueen pohjoispäähän Isku Invest Oy:n
tontilla olevalle louhitulle alueelle. Rakennusoikeutta on
10 450 k-m², josta vähintään 50 k-m² tulee varata liike-, toimistotai yhteistilaksi.
Kuusikerroksisten rakennusosien tulee kaavamääräysten mukaan
olla julkisivuiltaan rapattua ja väritykseltään keskenään erilaisia.
kolmikerroksisten rakennusosien tulee olla rapattuja, väritykseltään vaaleita ja keskenään samanlaisia. Erikorkuisten rakennusosien päätyjen tulee porrastua toisiinsa nähden vähintään 3 metriä. Kattojen tulee olla tasakattoja tai loivia yksi- tai kaksilappeisia
pulpettikattoja.

Paatsam atien alue. Näkymäkuva viitesuunnitelmasta. Arkkite hdit Anttila & Rusanen Oy, 16.1.2017.
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Puisto (VP)
Orapihlajatien alue
Orapihlajatien katualueen ja rautatiealueen välissä sijainnut puistoalueesta osa muuttuu katualueeksi ja korttelialueeksi. Kevyen
liikenteen yhteydet radan varren kevyen liikenteen väylälle (tulevaisuudessa Baanalle) kaavamuutosalueen molemmista päistä
säilyvät, pohjoisemman sijainti hieman muuttuu.
Paatsamatien alue
Alueen länsipuolella sijaitsee Orapihlajapuisto. Osa (2 999 m²)
voimassa olevan kaavan puistoalueesta on kaavaratkaisussa
muutettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Paatsamatien varteen laskeutuva kaunis kalliokumpare on säilytetty. Orapihlajapuiston ja Alppiruusupuiston välinen puistokäytäväyhteys on tarkoitus siirtää säilyvälle puistoalueelle. Osa voimassa olevan kaavan katualueesta on muutettu puistoksi Paatsamatien ja Laajasuontien risteyksen kohdalla.

Komea Alppiruusupuisto alkaa Paatsamatien alueen länsipuolelta.

Liikenne
Lähtökohdat
Orapihlajatie on perinteinen Etelä-Haagalainen tonttikatu, jolla on
jalkakäytävä tällä hetkellä vain kadun toisella reunalla. Paatsamatie on Etelä- ja Pohjois-Haagaa yhdistävä paikallinen kokoojakatu.
Orapihlajatien liikennemäärä kaavamuutosalueen kohdalla on nykyisin noin 200 ajoneuvoa / vrk. Paatsamatien liikennemäärä kaavamuutosalueen kohdalla on nykyisin noin 2300 ajoneuvoa / vrk.
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Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisun mukainen rakennusoikeuden lisäys (24 450 k-m2)
tuottaa lähikatuverkkoon noin 450 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Orapihlajatien liikennemäärä lisääntyy noin 250 ajoneuvolla vuorokaudessa ja Paatsamatien liikennemäärä noin 200 ajoneuvolla
vuorokaudessa.
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu Orapihlajatien ja Paatsamatien liikennesuunnitelma (piir.nro 6804), jonka mukaan Orapihlajatien eteläreunalle välille Orapihlajatie 13 27 rakennetaan jalkakäytävä uuden asuinalueen edustalle sekä Paatsamatien ja
Laajasuontien laaja risteysalue muutetaan tavalliseksi T-risteykseksi. Tällöin osa nykyistä risteysaluetta on voitu muuttaa
puistoksi, johon Orapihlajapuiston kaunis avokallioalue liittyy.
Liikennesuunnitelmassa on selkeytetty Orapihlajatien kolmea itäisintä risteystä. Ajoradan kavennuksilla ja kaarresäteiden tiukennuksilla hillitään autoilijoiden nopeuksia ja parannetaan suojateiden turvallisuutta. Liikennesuunnitelmassa on esitetty myös junaradan varren pyöräliikenteen väylän kehittämistä baanatasoiseksi
välillä Eliel Saarisen tie ja kehäradan ylittävä silta.
Kaavassa osoitetaan kaikki asukkaiden autopaikat sekä vieraspaikat tonteille. Orapihlajatiellä pysäköinti sijoittuu sekä pihakannen alle, että maantasopaikoille. Paatsamatiellä kaikki pysäköinti
sijoittuu pihakannen alle.
Etelä-Haagaan on kesällä 2018 tulossa käyttöön asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä. Asukaspysäköintialueiden laajentaminen
perustuu Helsingin pysäköintipolitiikkaan ja ensimmäiset järjestelmän laajennukset toteutettiin 2015 Lauttasaareen ja Munkkiniemeen. Asukaspysäköinnin tavoitteena on vähentää autojen pitkäaikaista säilyttämistä katujen varsilla ja näin luoda tilaa aktiiviselle
pysäköinnille. Tavoitteena on vähentää myös muualta tulevien
työmatkapysäköintiä katujen varsilla.

Paatsamatien ja Laajasuontien nykyistä laajaa risteysaluetta. Kuvassa näkyy myös kaavaratkaisussa säilytetty kaunis kalliokumpare.
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Palvelut
Lähtökohdat
Kaavamuutosalueet sijaitsevat Huopalahden aseman välittömässä läheisyydessä. Asemalla on helppo vaihtoyhteys Rantaradan, Kehäradan ja Eliel Saarisen tien bussilinjojen sekä tulevaisuudessa myös Raide-Jokerin välillä. Myös Thalianaukion bussipysäkit ovat kävelymatkan päässä. Paatsamatien kautta kulkee
arkisin ja lauantaisin lähibussilinja 32. Radan varressa kulkee kevyen liikenteen reitti, joka tulevaisuudessa on tarkoitus rakentaa
osaksi kaupungin Baanaverkostoa.
Alppilan lukio sijaitsee noin 400 metrin päässä Paatsamatien alueesta radan samalla puolella. Pohjois-Haagan ala-aste sekä yhteiskoulu sijaitsevat noin 500 metrin päässä. Lähin suomenkielinen päiväkoti (päiväkoti Laajasuo) sijaitsee noin 500 metrin
päässä Paatsamatien alueesta. Radan eteläpuolella sijaitsee
Etelä-Haagan koulukeskittymä (Haagan peruskoulu ja kirjasto,
Helsingin suomalainen yhteiskoulu sekä ruotsinkielinen lukio Lärkan) kävelymatkan (maksimissaan noin 1 km) etäisyydellä. Radan
eteläpuolella sijaitsee myös ruotsinkielinen esiopetus sekä lähimmät ruotsin- ja englanninkieliset päiväkodit. Haagan terveysasemalle on matkaa noin 700 metriä ja Leevin palvelutalolle noin 500
metriä Paatsamatien alueelta.
Lähimmät päivittäistavarakaupat sijaitsevat Thalianaukiolla noin
450 metrin päässä Paatsamatien alueesta. Aukiolta löytyy myös
muita palveluja, kuten apteekki, pizzeria ja taksi sekä pieniä erikoisliikkeitä.
Alppiruusupuisto ja Aino Acktén puisto viljelypalstoineen alkavat
aivan Paatsamatien alueen vierestä. Aino Acktén puisto on osa
laajempaa viher- ja virkistysalueiden verkostoa. Laajasuon liikuntapuistoon on Paatsamatien alueelta matkaa noin 350 metriä.
Helsingin suomalaisessa yhteiskoulussa on uimahalli.
Kaavaratkaisu
Asukasrakenteen vahvistaminen monipuolistaa palvelukysyntää
ja tukee palveluiden pysyvyyttä. Kaavaratkaisu mahdollistaa noin
600 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle. Tiivistyvä maankäyttö
tukeutuu erittäin toimiviin liikenneyhteyksiin. Nykyinen joukkoliikennelinjasto palvelee hyvin molempia kaavamuutosalueita.
Orapihlajatien varteen sijoitettava jalkakäytävä tarjoaa turvallisen
kävely yhteyden asemalle. Radanvartta kulkevan pyöräyhteyden
leventäminen baanatasoiseksi tulee palvelemaan myös seudullisia tarpeita. Paatsamatien alueen eteläisimmän rakennuksen
pohjakerrokseen on osoitettu liike- tai toimistotilaa.
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Esteettömyys
Paatsamatien korttelialueella on korkeuseroja, minkä vuoksi esteettömien yhteyksien järjestämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta
normaalia aluetta.
Luonnonympäristö
Lähtökohdat
Kaavamuutosalue on osin Mätäojan valuma-aluetta, osin Haaganpuron valuma-aluetta.
Paatsamatien suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevassa
Aino Acktén puistossa on Helsingin luontotietojärjestelmän perusteella linnustollisesti arvokas luontokohde. Aino Acktén puiston
kaakkoiskulmassa sekä Haagan alppiruusupuiston ja Laajasuonpuiston alueella sijaitsee geologisesti tai geomorfologisesti arvokas kohde, rahkaturvekerrostuma. Tontin länsipuolella metsäisessä ja kallioisessa Orapihlajapuistossa sijaitsee muinaismuistolailla suojeltuja linnoituslaitteita. Uudessa yleiskaavassa Orapihlajatien alueen länsipuolelle on merkitty viheryhteys.
Kaavaratkaisu
Paatsamatien tontin rajautuminen luonnonmukaiseen ja historiallisesti arvokkaaseen Orapihlajapuistoon on otettu huomioon kaavaratkaisussa. Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka ohjaavat
rakennusten ja piha-alueiden luontevaan liittymiseen maastoon.
Tontin eteläpuoliskolla tulee olemassa oleva kallio ja puusto säilyttää. Pysäköintihallin päälle tulevalle pihakannelle on annettu likimääräinen korkeusasema ja istutusmääräys. Pysäköintihalli sijoittuu pääosin jo louhitulle alueelle.
Kaavassa on tontteja koskevia määräyksiä koskien pihojen ja pihakansien käsittelyä sekä istutettavia alueen osia ja alueen osia,
joilla olemassa oleva kallio sekä puusto ja muu kasvillisuus tulee
säilyttää ja tarvittaessa uudistaa siten, että sen maisemallinen
arvo säilyy. Lisäksi kaavassa on hulevesien käsittelyyn ja ohjaamiseen liittyviä merkintöjä ja määräyksiä.
Ekologinen kestävyys
Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisu perustuu olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämiseen, mikä on tarkoituksenmukaista ekologisen kestävyyden
näkökulmasta.

17 (32)
Kaavamuutosalue sijaitsee joukkoliikenteen solmukohtana toimivan Huopalahden aseman välittömässä läheisyydessä.
Suojelukohteet
Kaavamuutosalueella ei ole suojelukohteita.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Kaavamuutosalue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Orapihlajatien alueelta on laadittu erillinen hulevesiselvitys.
Selvityksen mukaan Orapihlajatien nykyisen hulevesiverkon kapasiteetti ei riitä välittämään valuma-alueella muodostuvaa hulevesimäärää, eikä nykyisen viemärin virtaamia siten tule lisätä.
Maasto- ja katukorkojen perusteella hulevettä kulkee tulvatilanteessa myös pintavaluntana Orapihlajatie 24:ssä sijaitsevan tontin
kautta luoteeseen mätäojan valuma-alueen suuntaan. Hulevesimallinnuksen perusteella viemäri voi tulvia myös alempana Orapihlajantien verkkoa. Nykytilanteessa hulevesiviemäri yhdistyy sekaviemäriksi Alppiruusupuiston kohdalla, mutta jatkossa hulevesiviemäri pitäisi voida eriyttää jälleen Alppiruusupuistoon.
Lähimmät muuntamot ovat osoitteissa Orapihlajantie 9 ja Orapihlajantie 35. Orapihlajatien kaavamuutosalue edellyttää uuden
muuntamon rakentamista. Paatsamatien kaavamuutosalue on
mahdollista liittää osoitteessa Orapihlajatie 35 sijaitsevaan muuntamoon.
Alueen pohjoispuolella Orapihlajatien vieressä kulkee 110 kV voimalinja.

110 kV voimalinja halkoo maisemaa Paatsamatien alueen vieressä.
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Kaavaratkaisu
Orapihlajatien varteen sijoittuvan uuden korttelialueen hulevedet
tulee johtaa hulevesiselvityksen mukaisesti alueen luoteispuolelle
sijoittuvalle Mätäjoen valuma-alueelle, jonne tulee toteuttaa hulevesiä tulvatilanteessa viivyttävä rakenne. Korttelialueelle on merkitty tontin läpi Orapihlajatieltä radan varren kevyen liikenteen
väylälle kulkeva maanpäällinen tulvareitti, jota pitkin vedet tulee
edelleen ohjata rakennettavalle hulevesien viivytysalueelle.
Baanan rakentuessa on hulevesisuunnitelmassa varauduttu kevyen liikenteen väylän painanteen korvaamisella tulvamitoitetulla
hulevesiviemärillä, johon myös osa Orapihlajatien hulevesistä voitaisiin jatkossa ohjata korttelialueen eteläosan johtokujan kautta.
Ratkaisulla vähennettäisiin alempana verkossa tapahtuvan hulevesitulvan riskiä. Orapihlajantien hulevesiviemäri korttelialueen
pohjoisosassa tulee siirtää purkamaan asuinkortteleiden välistä
puistoalueelle.
Paatsamantien uudisrakennusten oletetaan liittyvän olemassa
olevaan yhdyskuntateknisen huollon verkostoon. Paatsamantien
ja Laajasuontien risteysalueen kohdalla voidaan nykyinen kaukolämpöjohto sekä 20 kV:n maakaapeli joutua siirtämään liikennesuunnitelman mukaiselle katualueelle.
Kaavassa on määräys, jonka mukaan korttelialueilla tulee välttää
vettä läpäisemättömiä pintamateriaaleja ja suosia hulevesiä pidättäviä rakenteita, kuten sadepuutarhoja. Kaavamääräyksissä edellytetään viivyttämään hulevesiä 1 kuutiometri jokaista sataa vettä
läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Lisäksi tonttia 29082/2
koskee määräys, jonka mukaan kaikkiin yksikerroksisiin rakennuksiin, rakennusosiin ja katoksiin tulee rakentaa hulevesiä pidättävä viherkatto.
Lähin uudisrakennus sijaitsee yli 40 metrin päässä 110 kV:n voimalinjasta.
Kaavassa on annettu määräys uuden muuntamon sijoittamisesta
korttelin 29082 rakennuksen tai talousrakennuksen yhteyteen verkonhaltijan ohjeen mukaisesti.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat
Maaperältään kaavan rakennettavat korttelialueet ovat pääosin
kitkamaa-aluetta ja kallioista aluetta.
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Orapihlajatien alueelta on laadittu erillinen tarkempi perustamistapalausunto (Geotek Oy, 9.12.2016). Sen mukaan Orapihlajatie
24:n tontin luonnontilaisilla alueilla maanpinnassa ylimpänä on
rin paksuinen täyttökerros. Täyttökerroksen alla on paikoin noin
inen silttikerrostuma. Alimpana on
kallionpintaa peittävä tiivis moreeni. Tontin alueella suoritetut paiviin kiviin tai kallioon. Pohjaveden pintaa ei havaittu tutkimuksissa.
Orapihlajatie 24:n alueelta on laadittu myös erillinen maaperän
haitta-ainetutkimus (Geotek Oy, 21.11.2016). Alueen läpi on
1900-luvun alkupuoliskolla kulkenut päärata Turkuun. Myöhemmin rata jäi tällä kohtaa pistoraiteeksi, jonka yhteydessä toimi
vuosina 1940 1970 VR:n korjauspaja. Vuonna 2016 tehdyissä
haitta-ainetutkimuksissa havaittiin mm. rakennusjätettä ja maaperän pilaantuneisuutta, joka edellyttää maaperän kunnostamista
suunniteltuun käyttötarkoitukseen soveltuvaksi. Pilaantuneisuus
sijaitsee täyttösora- tai hiekkakerroksessa noin 0 1.5 m syvyydessä.
Kaavaratkaisu
Orapihlajatien alue
Perustamistapalausunnon mukaan rakennukset esitetään perustettavaksi maanvaraisin anturaperustuksin luonnollisen tai louhitun kallion päälle tehtävän vähintään 300 mm paksun murskekerroksen varaan. Junaliikenteen aiheuttaman runkomelun torjuntatarve edellyttänee rakennuksen perustuksiin suunniteltavaa eristettä, jolla katkaistaan runkomelua aiheuttavan värähtelyn kytkeytyminen rakennukseen. Junaradan läheisyys tulee muutoinkin ottaa huomioon suunnitteluratkaisuissa.
Kaavassa on määräys, joka edellyttää pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamista ennen rakentamiseen ryhtymistä. Selvityksessä pilaantuneen ja öljylle haisevan alueen laajuudeksi on alustavasti arvioitu noin 500 600 m2 ja pilaantuneen maan määräksi
noin 800 tonnia.
Paatsamatien alue
Rakennukset voitaneen perustaa anturoilla kallion tai maanvaraisesti. Rakentaminen edellyttää louhintaa.
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Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Orapihlajatien alue
Alueen ohi kulkee Rantaradan ja Kehäradan junaliikennettä, mistä
aiheutuu alueelle meluhäiriötä. Raskaan raideliikenteen läheisyydestä johtuen kallioinen suunnittelualue on runkomelun riskialuetta. Alueelta on laadittu meluselvitys (Lausunto melusta ja tärinästä, Helimäki akustikot, 5.5.2017), joka on tämän selostuksen
liitteenä.
Paatsamatien alue
Alueelle ei kohdistu merkittävää liikennemelua.
Kaavaratkaisu
Orapihlajatien alue
Rakennukset on kaavaratkaisussa sijoitettu niin, että ne itsessään
suojaavat leikki- ja oleskelupihoja siten, että niillä alitetaan melutason ohjearvot ulkona.
Raideliikenteen melulle altistuville rakennusalojen sivuille on annettu ääneneristävyyden vähimmäisvaatimukset, joissa on mitoittavana tekijänä otettu huomioon myös junien ohiajoista aiheutuva
enimmäisäänitaso ja sen arviointiin liittyvä epävarmuus. Lisäksi
kaavamääräyksissä edellytetään, että rakennukset suunnitellaan
siten, ettei raideliikenteen aiheuttama tärinä tai runkoääni ylitä tavoitteena pidettäviä enimmäisarvoja rakennuksen sisätiloissa.
Suomessa ei toistaiseksi ole virallisia ohje- tai raja-arvoja runkomelulle ja liikennetärinälle, mutta suunnittelun tavoitearvoina voidaan käyttää VTT:n esittämiä suosituksia.
Määräyksissä edellytetään välttämään asuntojen suuntaamista
yksinomaan radan puoleiselle julkisivulle. Määräyksissä edellytetään myös oleskeluparvekkeiden lasittamista liikennemelun torjumiseksi.
Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka
Molemmilta alueilta on laadittu alustavat pelastuskaaviot, jotka
ovat tämän selostuksen liitteinä. Pelastustiet ja nostopaikat tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Orapihlajatien alueen suunnittelussa
tulee huomioida, että olemassa olevia kadun varren pysäköintipaikkoja ei tulla poistamaan hankkeen pelastusteitä tai nostopaikkoja varten.
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Paatsamatien alueella Orapihlajapuiston puolelle avautuvat asunnot on suunniteltu pelastettavaksi vetotikkailla. Tikkaille tulee
suunnitella tasainen ja painumaton pystytyspaikka, joka on mahdollinen pitää kunnossa myös talvella. Tikaspelastettavien asuntojen suunnittelussa tulee huomioida, että korkeus asunnon ikkunan
alareunaan saa olla enintään 10 metriä.
Nimistö
Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 3.5.2017 esittää kaavamuutosalueella osittain sijaitsevalle puistolle nimeä Orapihlajapuisto Hagtornsparken. Rakennusvirasto on käyttänyt esitettyä
nimeä inventoinneissaan, ja nimi on ollut myös asukkaiden keskuudessa käytössä.
Puiston nimi on merkitty kaavakarttaan.
Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Koko kaava-alueelta on laadittu hulevesiselvitys (SITO,
21.9.2017). Lisäksi Orapihlajatien alueelta on laadittu lausunto
melusta ja tärinästä (Helimäki Akustikot Oy, 5.5.2017) sekä maaperän haitta-ainetutkimus (Geotek Oy, 21.11.2016) ja perustamistapalausunto, Orapihlajatie 24 (Geotek Oy, 9.12.2016).
Kaupunkitilallisia ja maisemallisia ja vaikutuksia arvioitaessa ovat
työkaluina olleet mm. Etelä-Haagan katutilat -selvitys (Lotta Häkkänen, Asemakaavoitus/Läntinen alueyksikkö 2017) sekä Haagan
rakennukset ja arvotus -selvitys (KSV 1998:4).
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia (12/2017, alv 0%) seuraavasti:
Katualueet
Puistot
Hulevesijärjestelyt (sis. johtosiirrot)
Kaukolämmön johtosiirrot
Sähköverkon johtosiirrot
Yhteensä

330 000 euroa
200 000 euroa
120 000 euroa
40 000 euroa
35 000 euroa
725 000 euroa

Lisäksi kaava toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia Helen Sähköverkolle uuden muuntamon ja sähköverkon rakentamisesta
noin 160 000 euroa.
Kustannusarvio ei sisällä baanan rakentamista, eikä siihen liittyviä
hulevesiverkon muutostarpeita.
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Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu
tuloja tonttien myymisestä, rakennusoikeuden myynnistä ja vuokraamisesta, sekä yksityisessä omistuksessa olevien tonttien
osalta maankäyttökorvauksia. Kaupungin maanomistukseen sijoittuvan uuden kaavoitettavan kerrosalan rakennusoikeuden arvo on
noin 6 miljoonaa euroa. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Asemakaavaa voidaan pitää taloudellisesti kaupungille kannattavana.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön
Kaavaratkaisu mahdollistaa Etelä-Haagan täydennysrakentamisen olemassa olevan joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen,
palvelualueella. Lähistöllä sijaitseva Huopalahden asema tulee
olemaan tärkeä Raide-Jokerin vaihtoasema.
Uudisrakentaminen on kaavamerkinnöin ja määräyksin pyritty
sovittamaan alueen viehättävään ja vehreään miljööseen sekä
olemassa olevaan rakennuskantaan.
Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Orapihlajatien alueella olemassa oleva umpeenkasvanut entinen
rata- ja korjauspaja-alue muuttuu rakennetuksi 4 5-kerroksiseksi
asuinkortteliksi. Alueen keskivaiheilla sijaitseva, lähimaisemassa
merkittävä, kalliokumpare puineen ja muine kasvillisuuksineen
säilyy.
Paatsamatien alueella Orapihlajapuisto pienenee ja tilalle rakentuu 3 6-kerroksisia asuintaloja. Paatsamatien varrella sijaitseva
avokallio sekä yhteys Orapihlajapuiston ja Alppiruusupuiston välillä säilyy.
Valtaosa pysäköinnistä sijoittuu pihakansien alle.
Hulevesien käsittelyyn ja ohjaamiseen liittyvin merkinnöin ja määräyksin on pyritty turvaamaan ympäröivien rakentamattomien alueiden ominaispiirteet sekä vastaanottavan vesistö ja sen hyvä
ekologinen tila.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Kaavaratkaisun mukainen rakennusoikeuden lisäys (24 150 k-m2)
tuottaa lähikatuverkkoon noin 450 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Orapihlajatien liikennemäärä lisääntyy noin 250 ajoneuvolla vuorokaudessa ja Paatsamatien liikennemäärä noin 200 ajoneuvolla

23 (32)
vuorokaudessa. Liikennemäärän lisäyksellä ei ole merkittävää
vaikutusta ympäröivän katuverkon sujuvuuteen.
Orapihlajatien ja Paatsamatien selkeytyvät risteysalueet sekä
Orapihlajatien varren uusi jalkakäytävä parantavat katujen toimivuutta ja jalankulkijoiden turvallisuutta. Radanvarren pyörätien kehittäminen baanatasoiseksi parantaa pyöräliikenteen sujuvuutta ja
kehittää jalankulkureittiä Huopalahden asemalle.
Orapihlajatien alueelle tulee sijoittumaan uusi muuntamo.
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Orapihlajatien ja Paatsamatien asuinalueet täydentyvät uusilla
asuinkerrostalokortteleilla, jotka on kaavamerkinnöin ja -määräyksin pyritty sovittamaan ympäröivään miljööseen ja rakennuskantaan.
Orapihlajatien alueen rakentuminen muuttaa kaupunkikuvaa paitsi
alueen naapurustossa myös laajemmin osana Etelä-Haagan silhuettia junasta katsoen.
Kaavamuutosalueilla ei ole kulttuuriperintökohteita. Orapihlajatien
varressa sijaitsee neljän rakennuksen kokonaisuus, As Oy Orakoto, jolla on arkkitehtonisia ja ympäristöllisiä arvoja. Uusi rakentaminen on kaavaratkaisussa sijoitettu siten, että As Oy Orakodon
rakennusryhmän eteläpuolelle jää osittain avointa tilaa (säilytettävä kallioalue ja pysäköintikansi). Kaksikerroksiset As Oy Orakodon rakennukset sijaitsevat rinteessä noin 5 metriä Orapihlajatien
kaavamuutosaluetta korkeammalla; Orapihlajatien varteen sijoittuvat nelikerroksiset uudisrakennukset ovat noin kerroksen verran
As Oy Orakodon rakennuksia korkeampia. As Oy Orakodon rakennukset sijaitsevat noin 16 18 metrin etäisyydellä katualueesta,
ja uudisrakennukset tulevat olemaan lähimmillään 25 metrin
päässä As Oy Orakodon rakennuksista.
Paatsamatien alueen uudisrakentaminen rajaa Paatsamatien katutilaa jatkaen Laajasuontien varren asuinaluetta pohjoisemmas.
Kadun toisella puolella sijaitseva Alppiruusupuiston reuna säilyy
entisellään. Isku Invest Oy:n varastorakennuksen ja lastauspihan
purkaminen ja kallioon louhitun alueen hyödyntäminen uudisrakennusten pysäköintitiloina eheyttää kaupunkikuvaa Paatsamatien ja Orapihlajatien risteysalueella.
Paatsamatien ja Laajasuontien risteyksen muuttaminen T-risteykseksi ja risteysalueen osan muuttaminen puistoksi selkeyttää
katuympäristöä.
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Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Kaavaratkaisu perustuu olemassa olevan infrastruktuurin ja erityisesti raideliikenteen hyödyntämiseen, mikä on tarkoituksenmukaista ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen näkökulmasta.
Myös kaavan luonnontilassa olevien alueiden säilyttämiseen sekä
hulevesien käsittelyyn ja ohjaamiseen liittyvät merkinnät ja määräykset auttavat tavoitteeseen pääsemisessä.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
Voimassa olevan kaavan varastojen ja varastorakennusten (Tv)
sekä varastorakennusten (VT) korttelialueet muuttuvat asuinkerrostalojen korttelialueiksi (AK), mikä lähtökohtaisesti parantaa alueen terveellisyyttä ja turvallisuutta.
Meluntorjuntaa koskevilla kaavamääräyksillä varmistetaan melun
kannalta terveellisen ja viihtyisän asuinkorttelin toteuttamisedellytykset. Orapihlajatien varren olemassa olevan asutuksen meluolosuhteet paranevat uuden rakentamisen suojavaikutuksen myötä.
Asemakaavamääräyksellä varmistetaan, että pilaantunut maaperä
kunnostetaan ennen alueen ottamista uuteen käyttötarkoitukseen.
Pilaantuneisuudesta ei siten aiheudu haittaa tai vaaraa ihmisten
terveydelle.
Orapihlajatien ja Paatsamatien risteysalueiden uudelleen järjestelyt selkeyttävät risteyksiä ja parantavat alueen liikenneturvallisuutta. Toisen jalkakäytävän rakentaminen Orapihlajatielle lisää
jalankulkijoiden turvallisuutta.
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset
Asukasrakenteen vahvistaminen monipuolistaa palvelukysyntää
ja tukee palveluiden pysyvyyttä. Kaavaratkaisu mahdollistaa noin
600 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle.
Tiivistyvä maankäyttö edesauttaa Huopalahden aseman ympäristön kehittämistä joukkoliikenteen vaihtopaikkana.
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TOTEUTUS
Orapihlajatien alue on alustavien suunnitelmien mukaan tarkoitus
rakentaa vaiheittain. Tavoitteena on hakea rakennuslupaa asemakaavan saatua lainvoiman. Alueen toteutus edellyttää kaavaalueen ulkopuolelle sijoittuvien hulevesijärjestelyiden toteuttamista hulevesien viivytysalueen ja siihen liittyvän tulvareitin
osalta.
Paatsamatien alueella pyritään rakentaminen aloittamaan asemakaavan saatua lainvoiman.
Työmaaliikenteen reitit ym. tulee suunnitella hyvin naapureille aiheutuvan haitan minimoimiseksi. Orapihlajatien ja Paatsamatien
alueiden rakentamisaikataulut tulee mahdollisuuksien mukaan
synkronoida Paatsamatien hankkeen kanssa.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vuodelta 2000 tarkistettiin vuonna 2008 ja ne tulivat voimaan 1.3.2009. Asemakaavan
muutosehdotuksen valmistelua koski kaksi erityistavoitetta:
- Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman
epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään
jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. (Kohta 4.3. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu)
- Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee
sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia.
(Kohta 4.6. Helsingin seudun erityiskysymykset)
Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Mm.
seuraavia uusia tavoitteita on huomioitu asemakaavan muutosehdotuksessa:
- suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheyttä
- edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä
- ehkäistään melusta ja tärinästä aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja
- huolehditaan viheralueverkoston jatkuvuudesta
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan
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Maakuntakaava

Ote Uudenm aan m aakuntakaavasta.

Ote Uudenm aan 2. vaihem aakuntakaavasta.

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.
Alueen pohjoispuolelle on merkitty viheryhteystarve.
Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta.
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Yleiskaava

Ote Yleiskaava 2002:sta.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta.

Yleiskaava 2002:ssa (tullut kokonaisuudessaan voimaan
19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta) kaavamuutosalueet on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi (asuminen/toimitila). Nyt laadittu kaavaratkaisu on voimassa olevan
yleiskaavan mukainen.
Helsingin uudessa yleiskaavassa kaavamuutosalueet on merkitty
asuntovaltaiseksi alueeksi (A2 ja A3). Alueen lounaisreunalla on
baanaverkko (pyöräliikenteen nopea runkoverkko) -merkintä. Nyt
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laaditussa kaavaratkaisussa on otettu huomioon Helsingin uuden
yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on Esikaupungin pintakallioaluetta.
Asemakaavat
Orapihlajatien alue
Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa vuosilta 1960 ja 1975.
Voimassa olevissa asemakaavoissa alue on merkitty varastorakennusten ja varastojen korttelialueeksi (Tv) sekä puisto- ja katualueeksi. Korttelin 29082 tontin 1 rautatiealueen puoleisella reunalla sijaitsee luonnonvaraisena säilytettävä korttelinosa (n).
Paatsamatien alue
Alueella on voimassa kolme eri asemakaavaa vuosilta 1952, 1960
ja 1985. Voimassa olevissa asemakaavoissa alue on merkitty varastorakennusten korttelialueeksi (TV) sekä puisto- ja katualueeksi.
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Rakennuskiellot
Orapihlajatien kaavamuutosalueella on pääosin voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi, kielto päättyy 13.11.2018.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
Maanomistus
Orapihlajatien alue
Pääosa kaavamuutosalueesta on YIT Rakennus Oy:n omistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa voimassa olevan kaavan katualueet. Voimassa olevan kaavan puistoalueet ovat pääosin kaupungin omistuksessa; pieni puiston osa alueen eteläpäässä on
yksityisessä omistuksessa.
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Paatsamatien alue
Helsingin kaupunki omistaa kaavamuutosalueen. Tyhjillään oleva
varastorakennus osoitteessa Paatsamatie 10 on Isku Invest Oy:n
omistuksessa.
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 2016 Asunto Oy orapihlajatie
24:n (/YIT Rakennus Oy) ja Isku Invest Oy:n (/Pohjola Rakennus
Oy Uusimaa) hakemuksien johdosta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
kiinteistöviraston tilakeskus
kiinteistöviraston tonttiosasto
pelastuslaitos
rakennusvalvontavirasto
rakennusvirasto
ympäristökeskus
Liikennevirasto
Helsingin seudun liikenne (HSL)
Lisäksi hankkeesta on keskusteltu varhaiskasvatuksen ajankohtaisia asioita käsittelevässä tapaamisessa 30.4.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä viitesuunnitelmien nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä viitesuunnitelmien nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Haagalainen -lehdessä.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä viitesuunnitelmia oli
esillä 1. 24.3.2017 seuraavissa paikoissa:
info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
Etelä-Haagan kirjastossa, Isonnevantie 16 b
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Esittely- ja keskustelutilaisuus pidettiin 7.3.2017 Haagan peruskoulun auditoriossa.
Asukkaiden toivomuksesta järjestettiin kaavakävelyt Orapihlajatiellä ja Paatsamatiellä 20.6.2017.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä viitesuunnitelmista kohdistuivat:
raideliikenteen aiheuttaman melun, runkomelun ja tärinän ja
mahdollisten haittojen torjumisen edellyttämien kaavamääräysten selvittämistarpeeseen
alueen vesihuollon ja hulevesien hallinnan suunnittelutarpeeseen
siihen, että alueella on jo valmiiksi toimivat joukkoliikenneyhteydet, ja tiivistyvä maankäyttö edesauttaa Huopalahden aseman ympäristön kehittämistä joukkoliikenteen vaihtopaikkana
sekä
maapoliittisten neuvottelujen tarpeeseen.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
mm. melua, runkomelua ja tärinää sekä hulevesien hallintaa koskevien kaavamääräysten avulla. Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä viitesuunnitelmista kohdistuivat seuraaviin teemoihin:
-

täydennysrakentamisen sopivuus ympäristöön
puistoalueet
liikenne ja pysäköinti
rakentamisaikaiset haitat, palvelujen riittävyys ja tasapuolinen
kohtelu

Kirjallisia mielipiteitä saapui 34 kpl. Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Mielipiteet on otettu huomioon mm. tarkentamalla Paatsamatien
alueella lähinnä Laajasuontien risteystä olevan rakennuksen si-
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jaintia. Orapihlajatien alueen suunnitelmaa on tarkennettu yksityiskohtien osalta. Lisäksi rakennusten liittymistä maastoon, rakennusten korkeutta ja ulkoasua sekä pihakansien ja pihojen käsittelyä koskeviin kaavamerkintöihin ja -määräyksiin on kiinnitetty
erityistä huomiota. Määräyksillä on pyritty sovittamaan uudisrakentaminen alueen miljööseen ja olemassa olevaan rakennuskantaan.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 27.3. 25.4.2018
Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 6.3.2018
ja lautakunta päätti 13.3.2018 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.
Kaavaehdotuksesta tehtiin 10 muistutusta, joista neljä taloyhtiön
nimissä. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat seuraaviin teemoihin:
- täydennysrakentamisen sopivuus ympäristöön
- puistoalueet
- liikenne
- rakentamisaikaiset riskit ja palvelut
- vuorovaikutus ja asukkaiden mielipiteiden huomioon ottaminen
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomiot kohdistuivat
mm. hulevesien johtamiseen, rakentamiseen rautatien läheisyydessä sekä rautatien aiheuttamaan melun ja tärinän huomioimiseen.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Liikennevirasto
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. Sähköpostitiedusteluihin kaavaprosessin aikatauluista yms. on vastattu sähköpostitse.
Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
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Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:
Kaavaehdotukseen on tehty muutamia teknisluonteisia tarkistuksia ja lisäyksiä kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
tontin 29081/12 rakennusalojen rajoja on täsmennetty
tontin 29081/12 Orapihlajapuiston puoleista rajaa on siirretty
hieman idemmäs
yhteistiloja koskevaa määräystä on täsmennetty talosaunan ja
monikäyttötilan osalta
jätehuoltotiloja koskevan määräyksen sisältöä on täsmennetty
syväkeräysjärjestelmien sijoituksen osalta
tontin 29081/12 pysäköintilaitoksen julkisivujen materiaaleja
koskevaa määräystä on täsmennetty
pihakannen likimääräistä korkeusasemaa koskeva merkintä
on poistettu tontilta 29081/12
k
- ja pohjaveden pintaa ei saa
al
Aineistoon tehdyt täydennykset:
kaavaselostusta on täydennetty yhteyshenkilöluettelon, liiteluettelon, muun kaavaa koskevan materiaalin luettelon, tiivistelmän, asemakaavan kuvauksen, suunnittelun lähtökohtien
sekä suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta
kaavakartan nimiö on päivitetty.
Julkisen nähtävilläolon jälkeen kaavahanketta on käyty läpi rakennusvalvonnan, tontin 29081/12 hakijan ja hankesuunnittelijan
kanssa sekä teknistaloudellisen suunnitteluyksikön kanssa. Keskustelujen seurauksena em. yhteistiloja sekä jätehuollon tiloja
koskevia määräyksiä on tarkennettu ja orsi- ja pohjavesiä koskeva määräys lisätty. Kaavan sisältöön ei ole tehty olennaisia
muutoksia.
Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
6.3.2018 päivätyn ja 30.10.2018 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12501 hyväksymistä.
Asemakaavakarttaa on täydennetty esittelijän 30.10.2018 muutetun ehdotuksen mukaisesti. Paatsamatien varren neljään rakennusalaan kadun puolelle on lisätty nuolimerkintä: Nuoli osoittaa
rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
Helsingissä 30.10.2018
Marja Piimies

HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
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ORAPIHLAJATIEN JA PAATSAMATIEN ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Orapihlajatien ja Paatsamatien ympäristöön Etelä-Haagaan
suunnitellaan asuinkerrostaloja noin 600 asukkaalle yhdessä
maanomistajien kanssa. Esittely- ja keskustelutilaisuus asemakaavoituksen lähtökohdista ja tavoitteista järjestetään
Haagan peruskoulun auditoriossa 7. maaliskuuta. Mielipiteet
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee esittää 24.3.
mennessä.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Orapihlajatien ja Paatsamatien ympäristöä Etelä-Haagassa rantaradan ja kehäradan rautatiealueen
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koillispuolella. Tavoitteena on sijoittaa alueille yhteensä noin 20
25 000 k-m² uutta kerrostaloasumista.
Orapihlajatien alue
Tavoitteena on sijoittaa alueelle neljä viisikerroksisia asuinkerrostaloja. Alueella sijaitseva kallioinen kumpare on tarkoitus säilyttää
rakentamattomana. Orapihlajatien varteen rakennetaan jalkakäytävä myös uuden alueen puolelle. Kaavoitustyön yhteydessä selvitetään raideliikenteen aiheuttama melu ja tärinä, sekä niiden
mahdolliset vaikutukset kaavaratkaisuun.
Paatsamatien alue
Tavoitteena on sijoittaa Paatsamatien varteen kolme kuusikerroksista kerrostaloasumista. Paatsamatien ja Orapihlajatien risteyksessä sijaitseva Isku Invest Oy:n entinen varastorakennus tullaan
purkamaan. Puistoyhteys kaavamuutosalueiden välisestä puistosta viereiseen Alppiruusupuistoon säilyy. Kaavoitustyön yhteydessä tutkitaan Orapihlajatien ja Paatsamatien kolmiomaisen risteyksen muuttamista T-risteykseksi, jolloin osalle nykyistä risteysaluetta voitaisiin sijoittaa rakentamista.
Osallistuminen ja aineistot
Esittely- ja keskustelutilaisuus pidetään Haagan peruskoulun auditoriossa tiistaina 7.3.2017 klo 17 19.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä viitesuunnitelmia on
esillä
1. 24.3.2017 seuraavissa paikoissa:
Etelä-Haagan kirjastossa, Isonnevantie 16 b
info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esittämään viimeistään 24.3.2017. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään
tieto lautakunnan päätöksistä.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki,
Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11
13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.
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Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika
tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot. Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan
kaavaluonnos. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä sivulla.
Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
seurat ja yhdistykset
kaupunginosayhdistys Pro Haaga Pro Haga ry
kaupunginosayhdistys Pohjois-Haaga Seura ry
Helsingin Yrittäjät
asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
Liikennevirasto
Uudenmaan ELY-keskus
kiinteistöviraston tilakeskus
kiinteistöviraston tonttiosasto
pelastuslaitos
rakennusvalvontavirasto
rakennusvirasto
ympäristökeskus
Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön,
kaupunkikuvaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutuksia arvioivat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat
sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.
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Suunnittelun taustatietoa
Orapihlajatien alue
Kaavamuutosalue sijaitsee rautatiealueen ja Orapihlajatien välillä.
Huopalahden asema sijaitsee noin 350 metrin päässä alueen eteläosasta. Orapihlajatien toisella puolella sijaitsee pääosin 1960
80-luvuilla valmistuneita rivi- ja pienkerrostaloja. Neljän rakennuksen kokonaisuus osoitteessa Orapihlajatie 21 27 on arkkitehti
Jaakko Laapotin suunnittelema As Oy Orakoto, jonka on "Haagan
rakennukset ja arvotus (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 1998:4)" -selvityksessä todettu arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi sekä ympäristöä dominoivaksi ja rikastuttavaksi. As Oy
Orakoto on selvityksessä esitetty suojeltavaksi. Pieni, vuonna
1925 rakennettu, puinen omakotitalo osoitteessa Orapihlajatie 17
on suojeltu asemakaavassa Sr-2 -merkinnällä.
Pääosa kaavamuutosalueesta on YIT Rakennus Oy:n omistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa voimassa olevan kaavan katualueet. Voimassa olevan kaavan puistoalueet ovat kaupungin
omistuksessa. Pieni puiston osa alueen eteläpäässä on yksityisessä omistuksessa. Kaavoitus on tullut voimaan YIT Rakennus
Oy:n hakemuksesta. Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan
muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa vuosilta 1960 ja 1975.
Voimassa olevissa asemakaavoissa alue on merkitty varastorakennusten ja varastojen korttelialueeksi (Tv) sekä puisto- ja katualueeksi. Korttelin 29082 tontin 1 rautatiealueen puoleisella reunalla sijaitsee luonnonvaraisena säilytettävä korttelinosa (n).
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi (asuminen/toimitila). Helsingin uudessa, valtuuston
26.10.2016 hyväksymässä tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa
alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi (A2 ja A3). Alueen lounaisreunalla on baanaverkko (pyöräliikenteen nopea runkoverkko)
-merkintä. Alueella on voimassa rakennuskielto asemakaavan
laatimiseksi, kielto päättyy 13.11.2018.
Kaavamuutosalue on tällä hetkellä rakentamaton. Ns. rantaradan
linjaus kulki aikaisemmin alueen kautta. Noin vuonna 1940 linjausta siirrettiin etelämmäs nykyiselle paikalleen ja vanha rata jäi
pistoraiteeksi. Pistoraiteen varrelle sijoitettiin VR:n korjauspajan
rakennuksia, jotka purettiin vuonna 2005. Korjauspajan kaakkoispuolella sijaitsi 1970-luvulle saakka Saarisalmen maalaistalo,
jonka maita oli radan molemmin puolin. Rautatiealueen reunalla
on puustoinen kalliokumpare.
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Alue on osin Mätäojan valuma-aluetta, osin Haaganpuron valumaaluetta. Maaperältään alue on kitkamaa-aluetta ja kallioista aluetta.
Paatsamatien alue
Kaavamuutosalue sijaitsee Paatsamatien varressa Orapihlajatien
ja Laajasuontien risteysten välisellä alueella. Lisäksi kaavamuutoksessa on mukana Paatsamatien ja Orapihlajatien katualueita
laajemmin kaavateknisistä syistä. Paatsamatien varren kolmi nelikerroksinen kerrostalokanta on pääosin 1960-luvulta. Korttelin
29081 tontilla 11 sijaitsee ISKU Oy:n entinen varastorakennus.
Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavoitus on tullut vireille
korttelin 29081 tontin 11 vuokralaisen, Isku Invest Oy:n hakemuksesta. Isku Invest Oy:llä / Pohjola Rakennus Oy:llä on suunnitteluvaraus osalle kaavamuutosaluetta. Kiinteistövirasto valmistelee
asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Alueella on voimassa kolme eri asemakaavaa vuosilta 1952, 1960
ja 1985. Voimassa olevissa asemakaavoissa alue on merkitty varastorakennusten korttelialueeksi (TV) sekä puisto- ja katualueeksi. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi
alueeksi (asuminen/toimitila). Helsingin uudessa, valtuuston
26.10.2016 hyväksymässä tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa
alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi (A2).
Alueen koillispuolelle sijoittuu Haagan alppiruusupuisto. Orapihlajatien Paatsamatien rajaaman alueen keskellä olevassa puistossa sijaitsee kiinteä muinaisjäännös, ensimmäisen maailmasodan aikainen (keskeneräiseksi jäänyt) tykkipatteri. Kaavamuutosalueen pohjoispuolella sijaitseva Aino Acktén puisto on osa laajempaa viheryhteyksien verkostoa.
Maaperältään kaavamuutosalue on kitkamaa-aluetta ja kallioista
aluetta. Se on osin Mätäojan valuma-aluetta, osin Haaganpuron
valuma-aluetta. Alueen pohjoispuolella Orapihlajatien vieressä
kulkee 110 kV voimalinja.
Huopalahden asema sijaitsee lähimmillään noin 350 metrin
päässä kaavamuutosalueesta.
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Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti, p. (09) 310 37024,
nina.valkepintalehtinen@hel.fi
Liikenne
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37433,
taina.toivanen@hel.fi
Teknistaloudelliset asiat
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37311,
matti.neuvonen@hel.fi
Julkiset ulkotilat, maisema
Niina Strengell, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37458,
niina.strengell@hel.fi
Vuorovaikutus
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310
37436,
tiina.antila-lehtonen@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
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