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 Ilmakuva
 Asemakaavakartta (A4-koossa)
 Havainnekuva
 Ote Helsingin yleiskaavasta 2016
 Ote ajantasa-asemakaavasta
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TIIVISTELMÄ

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee
Roihupellon teollisuusaluetta Viilarintien ympäristössä ja vähäi-
siltä osiltaan Myllypuron lounaisosan aluetta. Kaavaratkaisu mah-
dollistaa Viilarintielle tulevan Raide-Jokerin pysäkkien läheisyy-
teen uutta toimitilarakentamista sekä uuden liikuntaan ja hyvin-
vointiin painottuvan vapaa-ajankeskuksen rakentamisen Viilarin-
tien ja Kauppamyllyntien risteykseen. Lisäksi kaavaratkaisussa
varataan alueet uusille raitiotie- ja bussivarikoille.

Tavoitteena on tehostaa nykyisen Roihupellon metrovarikkoalu-
een ja vajaasti rakennettujen teollisuustonttien maankäyttöä sekä
uudistaa Viilarintien teollisuusympäristömäistä ilmettä kaupunki-
maisemmaksi toimitilarakentamisen rajaamaksi kaduksi.

Uutta kerrosalaa on yhteensä noin 41 200 k-m2. Uutta toimitilaker-
rosalaa on yhteensä noin 58 300 k-m2 ja yhdyskuntateknisen
huollon rakentamisen kerrosalaa noin 3300 k-m2. Teollisuus- ja
varastotoimintojen kerrosalaa poistuu n. 20 400 k-m2. Toimitila-
korttelien keskimääräinen tehokkuus on noin e=1,26. Rakennus-
ten kerrosluku vaihtelee enimmäkseen III-VI välillä.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma
(piir.nro 7029). Liikennesuunnitelma sisältää muutoksia vain
Kauppamyllyntielle ja Ratasmyllyntielle Kauppamyllyntieltä ete-
lään. Uusia rakennettavia katuja ovat Viilarinkuja ja Varikkokuja.
Raide-Jokeri-allianssi toteuttaa Viilarintien, Varikkotien ja Varikko-
kujan rakentamisen.

Kaava-alueella on keskeinen rooli Mustapuron valuma-alueen hu-
levesien kauttakulkureittinä. Tämän vuoksi hulevesien määrälli-
seen ja laadulliseen hallintaan tulee panostaa niin kortteli- kuin
katualueilla, jotta Mustapuron suuntaan johtuva hulevesimäärä ei
kasvaisi nykyisestä. Raitiotievarikon tontille on osoitettu tulvami-
toitettu hulevesiviemäri ja hulevesien viivytysallas, johon johde-
taan Viilarinkujan ja Viilarinpolun sekä naapuritonttien hulevesiä.
Kaavaratkaisussa edellytetään myös tonttikohtaista viivytystä
sekä viherkattojen rakentamista hulevesien pidättämiseksi.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Viila-
rintien nykyinen teollisuusmainen katuympäristö muuttuu kaupun-
kimaiseksi maankäytön tehostuessa alueella merkittävästi. Kaa-
varatkaisu myös parantaa metsä- ja puustoisen verkoston nykyi-
sin sirpaleista paikallista yhteyttä Kauppamyllyntien varressa, kun
osa nykyisestä tonttimaasta muutetaan viheralueeksi.

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueet. Kaavaratkaisu on tehty
kaupungin aloitteesta.
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Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 3 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset koh-
distuivat tulevaan rakentamiseen sekä sen tehokkuuteen ja sijoit-
tumiseen, metsäverkostoon, viheryhteyksiin ja ekologisiin yhteyk-
siin, virkistysyhteyksiin, asemakaavan suhteeseen lainsäädän-
töön, ylemmän asteen kaavoihin sekä muihin kaavoitusta ohjaa-
viin lähtökohtiin, kaavamateriaaliin, kaavaprosessiin ja vuorovai-
kutukseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat Raide-Jokerin varikon
tarpeellisuuteen ja bussivarikkokokonaisuuden toimivuuteen, säh-
köbussien kasvuun varautumiseen sekä sujuvien yhteyksien jär-
jestämiseen joukkoliikenteen pysäkeille, tulvamitoitetun huleve-
siviemärin johtokuja-aluevaraukseen sekä vesihuollon kustannuk-
siin sekä Viilarintien ja Kauppamyllyntien risteyksen pohjoispuo-
lella sijaitsevaan luolaan ja siihen liittyvään yhdystiehen.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on uudistaa Roihupellon teollisuusalu-
etta tiivistämällä Viilarintien vartta. Raide-Jokerin pysäkkien lähei-
syyteen mahdollistetaan uutta toimitilarakentamista ja uuden lii-
kuntaan ja hyvinvointiin painottuvan vapaa-ajankeskuksen raken-
taminen. Tavoitteena on kehittää olemassa olevan metro- ja bus-
sivarikkoalueen toimintoja osoittamalla paikat Raide-Jokerin uu-
delle raitiovaunuvarikolle ja sen tieltä siirtyvälle bussivarikolle. Li-
säksi tavoitteena on osoittaa Viilarintiellä nykyisin sijaitsevalle
maakaasunjakeluasemalle uusi sijainti kaava-alueella.

Tavoitteena on suunnitella varikko- ja toimitila-alueet siten, että
vaikutukset lähialueelle eivät merkittävästi muutu nykytilanteesta.
Suunnittelussa otetaan huomioon Helsingin yleiskaavassa (2016)
osoitettu viheryhteys Viikki-Kivikko-vihersormen ja Mustapuron-
laakson välillä: tavoitteena on parantaa nykyistä sirpalemaista yh-
teyttä kaava-alueen kohdalla. Lisäksi tavoitteena on parantaa alu-
een pyöräily- ja jalankulkuyhteyksiä Kauppamyllyntiellä ja Ratas-
myllyntiellä pyöräilyn tavoiteverkon mukaisesti. Kaavaratkaisussa
huomioidaan Raide-Jokerin katusuunnitelmat, tavoitteena on
taata hyvät jalankulkuyhteydet Raide-Jokerin pysäkeille sekä Ra-
tasmyllyntien bussipysäkeille.

Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelman tavoitteiden mu-
kaisesti tavoitteena on ilmastonmuutokseen sopeutumista edis-
tävä kaavaratkaisu. Kaavaratkaisulla edellytetään energiateho-
kasta rakentamista ja uusiutuvan energian tuottamista tonteilla,
viheryhteyksien parantamista, hulevesien hallintaa tonteilla, viher-
kertoimen käyttöä, viherkattojen rakentamista hulevesien pidättä-
miseksi sekä puunkäyttöä rakennuksissa.

Asemakaavassa mahdollistetaan vaiheittain toteuttaminen ja yh-
dyskuntataloudellinen toteutuskelpoisuus.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että se edistää Helsingin kehittämistä raideliiken-
teen verkostokaupunkina sekä mahdollistaa hyvin saavutettavia
sijaintipaikkoja yrityksille. Kaupunkistrategian mukaan liikunta- ja
kulttuuritarjontaa kehitetään liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen kan-
nustavaksi tasapuoliseksi eri kaupunginosissa. Raide-Jokerin
kannattavuus varmistetaan riittävällä maankäytön tehokkuudella.
Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja
Helsingin yleiskaavan (2016) tavoitteiden mukainen.



10 (41)

Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 35 ha.

Kaavaratkaisun myötä kaava-alueen kerrosala kasvaa noin 41
200 k-m². Keskimääräinen korttelitehokkuus toimitilakortteleissa
on noin e=1,26 ja kaikissa kortteleissa e=0,66.

Alueen kerrosala noin 155 800 k-m2 jakautuu toiminnoittain seu-
raavasti:

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Myllypuron ja Karhunkaatajan
pientaloalueisiin, etelässä Varikkotiehen, lännessä Roihupellon
teollisuusalueeseen ja idässä Myllypuron liikuntapuistoon. Kaava-
alueella sijaitsee nykyisin Roihupellon teollisuusalueen teollisuus-,
varasto- ja varikkotontteja sekä jonkin verran rakentamatonta met-
säaluetta.

Viilarintien itäpuolella on laaja varikkoalue, jolla sijaitsevat nykyi-
sin bussi- ja metrovarikot rakennuksineen. Varikkoalueella on
käynnistynyt vuonna 2019 uuden bussivarikon sekä Raide-Joke-
rin varikon rakennustyöt. Viilarintien varrella sijaitseva nykyinen
bussivarikko tullaan purkamaan. Kauppamyllyntien eteläpuolella
on yhdyskuntateknisen huollon tontti, joka on vuokrattu betoniase-
malle ja varastotoiminnalle. Sen eteläpuolella on teollisuustontti,
jolla sijaitsee maakaasunjakeluasema, muuten tontti on rakenta-
maton. Varikkoalueen eteläpuolella sijaitsee rakentamiseen ja si-
sustamiseen erikoistunut kauppakeskus Lanterna pysäköintialuei-
neen.

Viilarintien länsipuolella, suunnittelualueen pohjoisosassa on lähi-
virkistys- ja suojaviheralueeksi kaavoitettua sekä kokonaan kaa-
voittamatonta metsäistä aluetta. Suunnittelualueen jyrkän kallioi-
nen pohjoisosa on osa niin sanottua Karhumetsää. Sen eteläpuo-
lella Holkkitien varrella sijaitsee tällä hetkellä rakentamattomia te-
ollisuustontteja.



11 (41)

Asemakaavaratkaisun yleiskuvaus

Kaavaratkaisu mahdollistaa uutta toimitilarakentamista Viilarintien
varrelle, vapaa-ajankeskuksen rakentamisen Viilarintien ja Kaup-
pamyllyntien risteykseen sekä varikkoalueen toimintojen kehittä-
misen. Nykyinen bussivarikko puretaan raitiotievarikon tieltä ja
uusi bussivarikko sijoittuu metrovarikon eteläpuolelle.

Viilarintien toimitilarakentamisen ja vapaa-ajankeskuksen myötä
Viilarintien ilme muuttuu nykyistä kaupunkimaisemmaksi. Kaup-
pamyllyntien varrella sijaitsevat betoniasema ja varastorakennuk-
set puretaan. Viilarintien varrella sijaitseva kaasuasema siirtyy
kaava-alueen eteläosaan kauppakeskus Lanternan pysäköintialu-
een läheisyyteen.

Liikenteen pääväylät ovat Kauppamyllyntie, Ratasmyllyntie sekä
Viilarintie ja Varikkotie, joita pitkin Raide-Jokeri liikennöi. Raide-
Jokerin pysäkeille ja Kauppamyllyntien bussipysäkeille on sujuvat
jalankulkuyhteydet. Viilarintieltä osoitetaan toimitilatonteille ja
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Raide-Jokerin raitiotievarikolle kaksi uutta katuyhteyttä (Varikko-
kuja, Viilarinkuja) sekä yksi uusi kävelyn ja pyöräilyn kulkuyhteys
(Viilarinpolku).

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY-1)
Viilarintien ja Kauppamyllyntien risteykseen on sijoitettu uudenlai-
nen liikunnan ja vapaa-ajankeskus, jossa saman katon alle sijoit-
tuu liikunta- ja hyvinvointipalveluita, mm. jääurheiluharjoittelutiloja.
Tontille saa sijoittaa myös lyhytaikaista majoitustoimintaa sekä
enintään 500 k-m2 suuruisen päivittäistavaramyymälän. Korttelin
rakennusoikeus on yhteensä 27 200 k-m2. Rakennusten kerros-
luku vaihtelee III-VI välillä.

Vapaa-ajankeskuksen päärakennus sijoittuu Raide-Jokerin pysä-
kin välittömään läheisyyteen, rakennuksen pääsisäänkäynti avau-
tuu Viilarintielle. Rakennusten julkisivujen tulee olla pääosin tai
osittain puuta. Maantasokerroksen katujulkisivuihin tulee kiinnittää
erityistä huomioita. Rakennusten ja kadun väliin jäävä vyöhyke
tulee rakentaa laadukkaasti vettä läpäiseviä pinnoitteita suosien.
Suuret tasoerot kortteleissa tulee ratkaista tukimuurein tai teras-
sein.

Toimitilatonttien osalta kaavaratkaisussa on käytössä Helsingin
viherkerroin, joka ohjaa mm. ilmastonkestävämpiin tonttipihoihin.
Viherkertoimen tavoitetaso ohjaa tontin kasvillisuuden ja vettä vii-
vyttävien ratkaisujen suhdetta kokonaispinta-alaan. Asetettuun ta-
voitetasoon pääseminen edellyttää konkreettisia ekologisia ja viih-
tyisyyttä lisääviä ratkaisuja tontilla. Rakennusten katot tulee ra-
kentaa vähintään 30 % viherkattoina hulevesien pidättämiseksi.
Tonteilla tulee soveltaa matalaenergiarakentamisen periaatteita ja
tuottaa uusiutuvaa energiaa.

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY-2)
Viilarintien varrella toimitilarakentaminen on sijoitettu tonteille si-
ten, että Viilarintielle ei saa suunnata pitkiä umpinaisia julkisivuja.
Maantasokerroksen katujulkisivuihin tulee kiinnittää erityistä huo-
miota. Rakennusten kerrosluku vaihtelee IV-VI kerroksen välillä.
Korttelitehokkuus on e=1,5-2,0 ja kortteleiden rakennusoikeus on
yhteensä noin 36 200 k-m2. Kauppamyllyntien ja Karhunkaatajan-
tien eteläpuolella sijaitsevat tontit sijoittuvat Viilarintietä matalam-
malle korkotasolle. Viilarintieltä tulee osoittaa suora kulkuyhteys
sisään rakennuksiin. Rakennusten julkisivujen tulee olla pääosin
puuta. Rakennusten ja kadun väliin jäävä vyöhyke tulee rakentaa
laadukkaasti vettä läpäiseviä pinnoitteita suosien.

Holkkitien pohjoispuolisella korttelialueella 45279 pysäköinti tulee
toteuttaa kansipihan alle, joka sovitetaan mahdollisimman hyvin
liittyväksi viereiseen Karhumetsän lähivirkistysalueen kallioiseen
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maastoon tontille jäävää kalliota mahdollisuuksien mukaan sääs-
täen. Pysäköinnin saa toteuttaa kahteen tasoon. Suuret tasoerot
kortteleissa tulee ratkaista tukimuurein tai terassein.

Tontille 45196/30 on osoitettu uusi paikka Viilarintien varresta
poistuvalle maakaasunjakeluasemalle.

Toimitilatonttien osalta kaavaratkaisussa on käytössä Helsingin
viherkerroin, joka ohjaa mm. ilmastonkestävämpiin tonttipihoihin.
Viherkertoimen tavoitetaso ohjaa tontin kasvillisuuden ja vettä vii-
vyttävien ratkaisujen suhdetta kokonaispinta-alaan. Asetettuun ta-
voitetasoon pääseminen edellyttää konkreettisia ekologisia ja viih-
tyisyyttä lisääviä ratkaisuja tontilla. Rakennusten katot tulee ra-
kentaa vähintään 30 % viherkattoina hulevesien pidättämiseksi.
Tonteilla tulee soveltaa matalaenergiarakentamisen periaatteita ja
tuottaa uusiutuvaa energiaa.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)
Autopaikkojen korttelialue palvelee olemassa olevaa kauppakes-
kus Lanternaa. Kaavaratkaisu pienentää nykyistä autopaikkojen
korttelialuetta hieman pohjoisosassa nykyisen korttelialueella si-
jaitsevan ajoyhteyden muuttuessa katualueeksi (Varikkokuja).

Yhdyskuntateknisen huollon rakennusten alue (ET)
Korttelialueelle sijoittuvat metrovarikko sekä uudet raitiotie- ja
bussivarikot. Kaavaratkaisussa on varauduttu varikkorakennusten
myöhempään mahdolliseen laajentumiseen ja myös niiden päälle
on mahdollista rakentaa vapaa-ajan-, liikunnan- ja teknisiä tiloja
korkeintaan yhteen kerrokseen.

Korttelialueella on tuotettava uusiutuvaa energiaa tai liityttävä
keskitettyyn paikalliseen uusiutuvan energian tuotantojärjestel-
mään. Raitiotievarikon tontille tulee sijoittaa hulevesien viivytysal-
las, johon johdetaan tontin hulevesien lisäksi hulevedet Viilarinku-
jalta, Viilarinpolulta, KTY-1 korttelista ja KTY-2 korttelista 45234.

Metrovarikolle on kaksi ajoyhteyttä Ratasmyllyntieltä: nykyinen
Metrovarikonkuja-katuyhteys Ratasmyllyntien eteläosasta sekä
pohjoisempi ajoyhteys Ratasmyllyntieltä. Metrovarikonkuja muut-
tuu katuyhteydestä tontin sisäiseksi ajoyhteydeksi. Raitiotievari-
kolle on osoitettu Viilarintieltä uusi katuyhteys Varikkokuja.

Lähivirkistysalue (VL-1)
Holkkitien ja Viiilarintien kulmaan sijoittuvan toimitilarakentamisen
korttelialueen ja Karhunkaatajan vanhan pientaloalueen välissä
säilyy kalliometsää, joka on osa Karhumetsän kallioista virkistys-
aluetta sekä osa metsä- ja puustoista verkostoa. Kauppamyllyn-
tien varrelle osoitetut virkistysalueet parantavat metsäisen ja
puustoisen verkoston nykyisin sirpaleista paikallista yhteyttä. Kaa-
varatkaisun lähivirkistysalueet ovat nykyisin osin tonttia ja osin



14 (41)

suojaviheraluetta. Kaavaratkaisussa lähivirkistysalueet on osoi-
tettu metsä- ja puustoisen verkoston osaksi, jonka avoimille osille
tulee istuttaa puita ja pensaita.

Suojaviheralue (EV)
Kaava-alueen eteläosaan Varikkotien varrelle on osoitettu kaksi
suojaviheraluetta, jotka on varattu hulevesien viivytykseen.

Liikenne

Lähtökohdat

Liikennemäärät nykyisin ovat: Viilarintie noin 9700 ajoneuvoa /vrk,
Kauppamyllyntie 3800 ajoneuvoa /vrk ja Ratasmyllyntie 1600 ajo-
neuvoa /vrk. Runkolinjan 550 muuttaminen raitiotieksi on käyn-
nissä, Raide-Jokerin pysäkit rakennetaan Viilarintielle Kauppamyl-
lyntien ja Tulppatien läheisyyteen. Viilarintien liikennejärjestelyt
toteutetaan Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun myötä Viilarintielle rakennetaan kääntymiskaista
Viilarinkujalle vasemmalle kääntymistä varten. Viilarinkuja palve-
lee kaava-alueen pohjoisosaan muodostettavia toimitilatontteja
sekä vapaa-ajankeskuksen hanketta Kauppamyllyntien ja Viilarin-
tien risteyksessä. Raide-Jokerin katusuunnitelmaa joudutaan
muuttamaan vähäisessä määrin Viilarintiellä.

Kauppamyllyntielle rakennetaan pyöräilylle yksisuuntaiset pyörä-
tiet Itäkeskukseen johtavaa baanaa varten ja vasemmalle käänty-
miskaista palvelemaan liikuntahankkeen tontille ajoa. Kauppamyl-
lyntien eteläreunalle varataan tila bussipysäkille.

Ratasmyllyntiellä Itäkeskukseen johtava baanayhteys muuttuu
kaksisuuntaiseksi pyörätieksi. Tämä todettiin alueen kunnallistek-
nisen yleissuunnitelmassa taloudellisimmaksi vaihtoehdoksi: rat-
kaisulla vältetään metrovarikon reunalla tukimuurin rakentaminen
ja samalla kohtaa sijaitsevan kunnallistekniikan siirto. Ratasmyl-
lyntieltä on ajoyhteys metrovarikolle. Tästä suunnasta on mahdol-
lista ottaa ajoyhteys myös raitiovaunuvarikolle. Myllyväenkadun
risteyksen jälkeen nykyinen olemassa oleva linja-autopysäkki siir-
retään risteyksen länsipuolelle.

Myllyväenkadun pohjoisreunalla olemassa oleva yhdistetty jalan-
kulun ja pyöräilyn yhteys muutetaan jalkakäytäväksi. Hiljaisilla
asuntokaduilla pyöräilijän paikka on nykyisin ajoradalla.
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Viilarintien ja Tulppatien risteykseen rakennetaan tonttikatu Varik-
kokuja, joka palvelee kauppakeskus Lanternan lisäksi pohjoispuo-
lelle muodostuvaa toimitilatonttia sekä Raide-Jokerin raitiotievarik-
koa.

Metrovarikonkujan katualue liitetään metrovarikon tonttiin. Katu-
alue muuttuu tarpeettomaksi, kun alueelle ei tulevaisuudessa ole
tarkoituksena sijoittaa muuta kuin varikkotoimintoja.

Holkkitien suunnasta Karhunkalliolle tutkittiin suunnittelussa ulkoi-
lureittiyhteyttä. Se osoittautui kunnallisteknisen yleissuunnitelman
yhteydessä kuitenkin epätarkoituksenmukaiseksi, sillä maasto on
liian jyrkkä jopa porrasyhteyden toteuttamiselle. Porrasyhteys olisi
edellyttänyt kalliomaaston voimaperäistä muokkaamista.

Palvelut

Lähtökohdat

Varsinaisella kaava-alueella ei sijaitse palveluita. Roihupellon te-
ollisuusalueella on lukuisia erilaisia työpaikkapalveluita, erityisesti
tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla. Kaava-alue rajautuu etelä-
osastaan Roihupellon kaupallisten palveluiden kortteleihin: Viila-
rintien ja Varikkotien risteysalueella sijaitsee rakentamisen ja si-
sustamisen kauppakeskittymä sekä alueen ainoa päivittäistavara-
kauppa.

Kaava-alue rajautuu itäosastaan Myllypuron liikuntapuistoon,
jonka laidalla sijaitsevat Myllypuron jäähalli sekä koulu- ja päivä-
kotipalveluita. Ratasmyllyntien ja Varikkotien kulmassa sijaitsee
Myllypuron tennishalli. Holkkitien länsipuolella toimii Stadin am-
mattiopiston logistiikan toimipiste.

Kaava-alueen pohjoispuolelle suunnitteilla olevalle Karhunkaata-
jan asuinalueelle on Karhunkaatajan asemakaavaehdotuksessa
varattu tilat 1500 k-m2 päivittäistavarakaupalle sekä 700 k-m2 kivi-
jalkakaupalle. Lisäksi Karhunkaatajan kaavaratkaisussa on va-
rattu tilat kahdelle päiväkodille.

Kaavaratkaisu

Raide-Jokerin pysäkin läheisyyteen sijoittuva Viilarintien vapaa-
ajankeskus käsittää liikuntaharjoitustilojen lisäksi lääkäripalveluita
tarjoavan hyvinvointikeskuksen, lasten leikkipalveluita sekä sport-
tihotellin. Vapaa-ajankeskukseen saa sijoittaa korkeintaan 500 k-
m2 kokoisen päivittäistavarakaupan, johon tulee olla sisäänkäynti
Viilarintieltä. Kaava-alueen eteläosaan sijoittuvalle toimitilatontille
45196/29 Varikkokujan varrella saa sijoittaa kodintavara-, sisus-
tus-, rakennus- tai puutarha-alan paljon tilaa vaativaa erikoistava-
rakauppaa.
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Esteettömyys

Asemakaava-alueen luoteisosassa Karhumetsän virkistysalue on
esteettömyyden kannalta vaativaa maaston merkittävien tasoero-
jen takia. Virkistysalueelle on pääsy ainoastaan kaava-alueen ul-
kopuolelta, sillä kalliomaaston säilyttäminen on katsottu tärkeäm-
mäksi kuin louhintaa edellyttävän virkistysyhteyden toteuttaminen
Karhunkaatajantieltä Karhumetsään. Muilta osin asemakaava-
alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Kaava-alue on pääosin jo rakennettua. Alue sijoittuu laaksoalu-
eelle rajautuen pohjoisreunaltaan jyrkkäpiirteiseen Herttoniemi
Kivikko selännevyöhykkeeseen. Maasto laskee loivasti Kaup-
pamyllyntieltä kohti Varikkotietä noin + 20 mpy tasosta noin + 4
mpy tasolle alavimpien kohtien sijaitessa kaava-alueen etelä-
osassa Varikkotien varrella.

Holkkitien pohjoisimmilla rakentamattomilla tonteilla on jonkin ver-
ran puustoa. Karhunkaatajantien vartta pitkin kulkee n. 20-50 m
leveä suojaviheralue, joka katkeaa Viilarintien kohdalla. Varikko-
alueella metrovarikon länsipuolella sijainneen pienen metsikön
louhinta on aloitettu syksyllä 2019 Raide-Jokerin raitiotievarikon
rakennustöiden yhteydessä. Kaava-alueen luonnontilaisin kohta
sijaitsee Karhumetsän alueella, jossa kallioinen kangasmetsä-
maasto nousee jyrkästi noin + 16 mpy tasosta noin + 33 mpy ta-
soon.

Kaava-alueen ja sen ympäristön topografia (Karttaote 24.1.2020: kartta.hel.fi)

+33 mpy

+4 mpy
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Kaava-alueen pohjoisosassa Karhumetsän kautta ja Kauppamyl-
lyntien vartta pitkin kulkee paikallinen metsä- ja puustoisen ver-
koston yhteys. Yleiskaavan ei-oikeusvaikutteisella kaupunkiluon-
non teemakartalla yhteys on osoitettu kehitettäväksi sekä kaupun-
kiekologian että virkistyksen kannalta, yleiskaavakartan varsinai-
nen viheryhteysmerkintä koskee Kauppamyllyntien vartta (Viikki-
Kivikko vihersormen ja Mustapuronlahden välillä).

Kaava-alue kuuluu Mustapuron valuma-alueeseen.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu noudattaa yleiskaavan mukaista viheryhteysver-
kostoa. Kaava-alueen luoteiskulmassa sijaitsevasta, viereiseen
Karhunkaatajan asemakaava-alueeseen liittyvästä Karhumetsän
alueesta säilytetään suuri osa, ja Karhunkaatajantietä reunustava
suojaviheralue säilyy kokonaan. Lisäksi Karhumetsän kautta ja
Kauppamyllyntien vartta pitkin kulkevaa metsä- ja puustoisen ver-
koston paikallista yhteyttä vahvistetaan Kauppamyllyntien varrella
osoittamalla nykyisestä korttelialueesta osa metsä- ja puustoiseen
verkostoon kuuluvaksi viheralueeksi. Viheralueen avoimille osille
tulee istuttaa pensaita ja puita. Ratasmyllyntien varrelle osoite-
taan puurivi. Metsä- ja puustoisen verkoston paikallinen viheryh-
teys jatkuu kaava-alueelta edelleen Myllypuron liikuntapuistoon.

Metsä- ja puustoinen verkosto, ote suunnitelmasta (Sitowise 9.12.2019)
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Kaavaratkaisussa on annettu kaavamääräyksiä koskien huleve-
sien hallintaa, jotta Mustapuron suuntaan johtuva hulevesimäärä
ei kasvaisi nykyisestä. Tonteilla tulee suosia vettäläpäiseviä mate-
riaaleja ja hulevesiä pidättäviä rakenteita. Tonttikohtainen huleve-
sien viivytysvaade on 1 m3 / 100 vettä läpäisemätöntä pinta-
neliömetriä kohden. Lisäksi toimitilatonteilla vähintään 30 % ka-
toista on rakennettava viherkattoina hulevesien pidättämiseksi.
Raitiotievarikon tontille 45196/26 on rakennettava viivytysallas,
jonka mitoitustilavuuden tulee olla 1000 m3, tavoitteena on pie-
nentää suunnittelualueelta purkautuvien hulevesien virtaamapiik-
kejä runkolinjaan. Raitiotievarikon tontille osoitettuun hulevesien
viivytysaltaaseen johdetaan tontin hulevesien lisäksi hulevesiä Vii-
larinkujalta, Viilarinpolulta, KTY-1 korttelista ja KTY-2 korttelista
45234.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kaava-alue sijaitsee tulevan tehokkaan joukkoliikenteen runkolin-
jan, Raide-Jokerin, varrella jo lähes kauttaaltaan rakennetussa
ympäristössä. Raide-Jokerin raitiotievarikko sijoittuu kaava-alu-
eelle. Lisäksi kaava-alueen eteläpuolella alueen välittömässä lä-
heisyydessä on yleiskaavan mukainen uusi metroaseman varaus.
Alueella ei ole erityisiä suojeltuja luontoarvoja (ks. suojelu-
kohteet ).

Kaavaratkaisu

Rakentaminen Raide-Jokerin varrelle vähentää autoriippuvuutta
ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Laadukkaan poikittai-
sen joukkoliikenneyhteyden varrelle rakentaminen edistää kau-
punkirakenteen tiivistämistä ja täydennysrakentamista vahvistaen
siten myös ekologisesti kestävää kaupunkirakennetta. Hyvät uu-
det yhteydet sekä viheryhteyden vahvistaminen lisäävät kävelyn
ja pyöräilyn houkuttelevuutta mm. Herttoniemen liikunta-alueiden
ja Myllypuron liikuntapuiston välissä.

Toimitilakortteleiden rakennusten julkisivujen tulee olla pääosin
puuta, mikä edistää hiilineutraalia rakentamista. Toimitilatonteilla
tulee soveltaa matalaenergiarakentamisen periaatteita ja tuottaa
uusiutuvaa energiaa, raitiotievarikkotontilla on tuotettava uusiutu-
vaa energiaa tai liityttävä keskitettyyn paikalliseen uusiutuvan
energian tuotantojärjestelmään. Uusiutuvan energian tuotantolait-
teet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

Toimitilarakennusten kortteleissa edellytetään käyttämään Helsin-
gin viherkerrointa työkaluna riittävän vihertehokkuuden ja re-



19 (41)

silienssin saavuttamiseksi. Viherkertoimen tavoitearvona on Hel-
singin viherkertoimen toimitilatonteille asetettu taso (0,8). Edelly-
tykset tavoitetason saavuttamiseen on varmistettu koelaskennalla
tammikuussa 2020 käytössä olleella Helsingin viherkertoimen las-
kentatyökalulla.

Viherkerroin on suhdeluku tontin painotetun viherpinta-alan ja ton-
tin kokonaispinta-alan välillä. Painotettu viherpinta-ala koostuu
erilaisten viherkerroinelementtien (esim. nurmi, viherkatto, istutet-
tava puu) painotetusta laskennallisesta summasta. Laskennassa
käytettävät elementtien painotukset on määritelty ekologisuuden,
toiminnallisuuden, maisema-arvon ja kunnossapidon näkökul-
masta. Laskennan tavoitteena on saavuttaa moniarvoisesti kes-
tävä korttelirakenne. Määrätyn tavoitetason saavuttaminen edel-
lyttää todennäköisesti sekä pihoihin että kattopintoihin kohdistuvia
ratkaisuja.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Viilarintien ja Kauppamyllyntien risteyksen pohjoispuolella sijait-
see 1. maailmansodan aikainen luola, joka on muinaismuistolain
suojaama kiinteä muinaisjäännös Tukikohta VI:13 (Myllypuro),
muinaisjäännösrekisterin nro 100011938. Itse luola sijaitsee
kaava-alueen ulkopuolella. Luolasta johtaa tie jyrkän kallion reu-
nassa kaakkoon Viilarintien ja Kauppamyllyntien risteykseen. Vii-
larintien katualueen itäosassa on merkitty voimassa olevaan kaa-
vaan historiallista yhdystietä koskeva suojelumääräys.

Asemakaava-alueella ei ole rauhoitettuja tai suojeltuja luontokoh-
teita eikä luonnonsuojeluohjelman kohteita. Välittömästi kaava-
alueen ulkopuolella Kauppamyllyntien pohjoispuolella sijaitsee
maisemallisesti merkittävä kallioalue, joka on arvioitu geologiselta
arvoltaan suureksi ja se on suojeltu voimassa olevassa asema-
kaavassa. Kaupungin luontotietojärjestelmän mukaiset luonnon
arvokkaat kohteet asemakaava-alueella sijoittuvat nk. Karhumet-
sän alueelle (Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmä,
24.1.2020, virkaversio):

 Karhumetsän alue on luokiteltu vuoden 2013 METSO-kar-
toituksessa lounaiselta osalta (kuvio 222) I-luokkaan ja
kaava-alueen kaakkoiselta kulmalta (kuvio 223) II-luok-
kaan. Metsä on elinympäristötyyppinä merkittävää met-
säistä kalliota (222) ja kuivahkoa/ kuivaa kangasmetsää
(223).

 Viilarintien länsipuolen kalliometsät (kuvio 233) jäävät lä-
hes täysin kaava-alueen ulkopuolelle.
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Ote Myllypuron arvokkaista metsäkohteista (M37, 39,5ha, Innofor Finland
Oy, 2013).

Kaavaratkaisu
Viilarintien ja Kauppamyllyntien pohjoispuoliseen luolaan johtava
tie ei kaupunginmuseon mukaan ole alkuperäinen luolaan johta-
nut tie, mutta luolansuun edessä kaava-alueen rajalla on voinut
säilyä tätä yhdystietä. Alun perin yhdystie on tullut luolaan suo-
raan lounaasta ja se on tuhoutunut käytännössä kokonaan Viila-
rintietä tehtäessä. Kohdetta on käsitelty aiemmin Raide-Jokerin
kaavan yhteydessä ja neuvotteluissa. Niissä on päätetty, että al-
kuperäisen tien mahdollisesti säilyneelle kohdalla ja nykyisen tien
kohdalla voidaan tehdä tarvittavia katumuutoksia. Rakentaminen
ei vaadi Museoviraston myöntämää muinaisjäännöksen kajoamis-
lupaa. Rakennustöiden aikana on sovittu tehtävän valvontaa ja
dokumentointia tarvittaessa kaupunginmuseon toimesta. Näistä
syistä kaavaratkaisussa voimassa olevan asemakaavan yhdys-
tietä koskeva suojelumerkintä on poistettu.

Pääosa METSO-luokkiin I ja II arvioidusta metsäalueesta jää vir-
kistysalueelle. METSO-kriteeriluokkiin arvioidut metsäalueet, jotka
jäävät virkistysalueelle, osoitetaan metsäluonnon monimuotoi-
suuskohteeksi (luo). Viheralueilla avokalliota ei tule vahingoittaa.
Luokkiin I ja II arvioitua metsää jää vähäisessä määrin myös Kar-
humetsän toimitilakorttelialueen alle. Kortteliin on osoitettu säily-
tettävä avokallioalue ja korttelin pihakansi tulee sovittaa ympäris-
tön viheralueeseen sopivaksi.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Alueella sijaitsee tärkeitä alueellisia yhdyskuntateknisen huollon
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verkoston osia, kuten runkovesijohtoja ja -viemäreitä sekä maa-
kaasuverkkoa. Alueen eteläosassa on 110 kV voimajohtolinja.
Alueen luoteisosassa Holkkitiellä ja tontilla 45196/3 on sähköver-
kon jakelumuuntamot.

Kaava-alue kuuluu Mustapuron valuma-alueeseen. Alueen läpi
kulkee hulevesiä Viilarintien, Kauppamyllyntien ja Varikkotien hu-
levesiviemäreiden kautta Mustapuroon. Vastaanottavassa verkos-
tossa ja alapuolisella alueella on jo nykytilassa kapasiteettiongel-
mia.

Kaava-alueen koillisosaan sijoittuu Kauppamyllyntien ja Ratas-
myllyntien kiertoliittymän ali kulkeva metrotunneli ja kiertoliittymän
pohjoispuolelle sijoittuva vesijohtotunneli.

Alueella on lisäksi nykyistä rakennuskantaa palvelevia vesijohtoja,
jäte- ja hulevesiviemäreitä, avo-ojia sekä sähkö- ja tietoliikenne-
kaapeleita. Alueen jätevesiviemäröinti on toteutettu painovoimai-
sesti.

Kaavaratkaisu

Mustapuron valuma-alueen tulvahallinta edellyttää hulevesien
määrällistä ja laadullista hallintaa kaava-alueella. Kaava-alueen ja
erityisesti raitiotien varikkoalueen hulevesien mahdollisimman te-
hokas viivyttäminen auttaa hallitsemaan harvinaisen sateen ai-
heuttamaa virtaamaa siten, että vesi ei padotu Varikkotiellä eikä
vaaranna raitioliikennettä.

Alueen tonttikohtaisen mitoitustilavuuden tulee olla vähintään 1
m³/100 m² vettä läpäisemätöntä pintamateriaalia kohden. Ilman
hallintatoimenpiteitä tulvahaitta Varikkotien ympäristössä ja Mus-
tapuron alajuoksulla on todennäköinen. Viivytysrakenne tulee
suunnitella siten, että rakenteen täysi tilavuus tyhjenee 12-24 tun-
nin kuluessa. Viivytysrakenteessa tulee olla ylivuoto, joka ohjaa
hulevedet viivytysrakenteen täytyttyä hallitusti normaalille virtaus-
reitille tai tulvareitille.

Kaavassa on osoitettu raitiotievarikon tontille 45196/26 huleve-
siviemäriä varten maanalaista johtoa varten varattu alueen osa
sekä hulevesien hallintaan varattu alueen osa. Alueen tasauksista
johtuen kaava-alueen keskiosaan muodostuu erillinen valuma-
alue, jonka tulvareittinä toimii raitiotievarikolla sijaitseva tulvamitoi-
tettu hulevesiviemäri. Tontille osoitettuun hulevesiviemäriin johde-
taan hulevesiä Viilarinkujalta, Viilarinpolulta, KTY-1 korttelista ja
korttelista 45234. Hulevedet johdetaan hulevesiviemäristä tontilla
sijaitsevaan viivytysaltaaseen ja sieltä edelleen Varikkokujan
suuntaan.
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Raitiotievarikolle sijoitettavan viivytysaltaan mitoitustilavuuden tu-
lee olla vähintään 1000 m3. Viivytysaltaan purkupäähän tulee si-
joittaa virtauksensäätörakenne, esimerkiksi sulkuluukulla varus-
tettu kaivo, jolla altaasta poistuva virtaama saadaan rajoitettua
haluttuun tasoon. Viivytysaltaasta tulee olla alapuoliseen verkos-
toon hallittu ylivuoto, joka määrittelee altaan vedenpinnan ylim-
män korkeustason. Ylivuoto voidaan toteuttaa esimerkiksi virtauk-
sensäätökaivossa olevana ylivuotokynnyksenä. Viivytysaltaan ta-
voiteltava purkuvirtaama on 50-60 l/s. Altaan tulee tyhjentyä ve-
destä enintään 12 tunnin kuluessa täyttymisestään. Altaan poh-
jalle purkutason alapuolelle voidaan sijoittaa lietepesä keräämään
hulevesien mukana huuhtoutunutta kiintoainesta, jolloin allas toi-
mii myös laskeutusaltaana.

Kaava-alueen hulevesiverkostoa laajennetaan lisäksi Viilarinku-
jalla, Viilarinpolulla, Viilarintiellä, Holkkitiellä ja Karhunkaatajan-
tiellä.

Kaava-alueen sähkönjakelu edellyttää yhden uuden jakelumuun-
tamon ja kaksi uutta asiakkaan muuntamoa. Osa muuntamoista
voidaan toteuttaa ns. kiinteistömuuntamoina. Viilarintien vapa-
ajankeskuksen tontilta poistuu nykyinen muuntamo. Holkkitien ja-
kelumuuntamo säilyy. Toimitilarakennusten korttelissa 45234 ton-
tille 2 tulee sijoittaa uusi sähkönjakelumuuntamo.

Kaava-alueella säilyy pääosin olemassa oleva kaukolämpö.
Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä toteutettavalle Varikko-
kujalle sekä Viilarintielle tulee uutta kaukolämpöverkkoa.

Alueella sijaitsee nykyisin kaasunjakeluasema Viilarintien itäpuo-
lella. Kaavaratkaisussa on osoitettu jakeluasemalle uusi sijainti
Varikkokujalla. Varikkokujalle tulee kaavan myötä rakentaa kaa-
suputki Viilarintien nykyiseen kaasuverkkoon.

Alueen kiinteistöt liitetään pääosin olemassa olevaan vesijohto- ja
jätevesiverkostoon. Kauppamyllyntiellä ja Ratasmyllyntiellä sijait-
seva nykyinen runkovesijohto on HSY:n saneerausohjelmassa
ajoitettu 2030-luvulle. Kaavaratkaisu ei edellytä vesijohdon siirtoa.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin
+4 - +33. Alavimmat kohdat sijaitsevat Varikkotien ja Ratasmyllyn-
tien risteysalueen tuntumassa ja korkeimmat Karhumetsän kallio-
selänteen alueella. Lisäksi kaava-alueella sijaitsee ympäristös-
tään erottuva kallioselänne, joka louhitaan pois tulevan raitiotieva-
rikon kohdalta. Maanpinnan topografia on pääosin loivapiirteistä.
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Kaava-alueen pohjoispuolella kallio nousee jyrkästi pohjoisen
suuntaan.

Alueen maaperä on erittäin vaihtelevaa, kallioisesta verrattain
paksuihin savikerroksiin alueen eteläosassa. Saven paksuus alu-
eella vaihtelee välillä noin 0  10 m. Maapeitteen paksuus alu-
eella vaihtelee välillä noin 0  30 m. Paksuimmat maakerrokset
sijaitsevat Lanternan kauppakeskuksen itäpuolisella pehmeikkö-
alueella. Kaava-alueen luoteisosassa päällimmäisenä maakerrok-
sena on hiekka, jonka alla on ohut savikerros ennen hiekkaa ja
moreenia. Tällä alueella savi pidättää päällään orsivettä. Alueella
on paikoin paksuja (>10 m) moreenikerroksia. Kalliopinnan kor-
keusasema alueella vaihtelee välillä noin -25 - +25.

Pohjaveden pinnan korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin
+4,0 - +11,5. Alueen etelä osassa pohjaveden painetaso on lä-
hellä maanpintaa. Pohjavedenpinnan etäisyys maanpinnasta kas-
vaa pohjoiseen päin mentäessä.

Ote alueen maaperäkartasta (geotekninen kartta 1989)

Kaavaratkaisu

Uusien katujen (Viilarinkuja ja Varikkokuja) rakentaminen edellyt-
tää pohjanvahvistusta. Ero Viilarintien ja sen itäpuolisten tonttien
korkeusasemassa edellyttää tukirakenteita. Pohjanvahvistukset ja
tukirakenteet osoitetaan katusuunnitelmissa. Ratasmyllyntien kaa-
vanmukainen rakentaminen edellyttää vähäistä louhintaa kadun
itäpuolella. Louhinnassa on huomioitava erityisesti metrovarikon
toiminnot ja niiden asettamat mahdolliset rajoitukset.

Viilarintien ja Varikkotien läheisyydessä rakennukset ja rakenteet
perustetaan pääosin paaluilla kantavan pohjamaan varaan.
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Kaava-alueen pohjoisosassa mahdollisen maanvaraisen perusta-
misen edellytykset tutkitaan toteutussuunnittelun yhteydessä. Rai-
tiotievarikon pohjarakennustoimenpiteet toteutetaan Raide-Jokeri-
allianssin suunnitelmien mukaisesti.

Maaperäolosuhteet eivät rajoita asemakaavanmukaisen maan-
käytön toteutumista.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Kaava-alueen katuliikenteestä aiheutuu ympäristöön melua, joka
katujen välittömässä läheisyydessä ylittää melutason ohjearvot
ulkona. Lisäksi metrovarikon toiminnasta aiheutuu melua, joka voi
erityisesti taustamelultaan hiljaiseen yöaikaan olla kuultavissa
kaava-alueen lähiympäristössä.

Kaava-alueelle kohdistetuissa ympäristötutkimuksissa on todettu
kohonneita haitta-aineita sisältäviä sekä myös pilaantuneiksi luo-
kiteltavia maita. Pilaantuneeksi luokiteltavat maat sijaitsevat kah-
den purettavaksi suunnitellun rakennuksen, linja-autojen varikon
sekä linja-autotallin alla. Maaperän pilaantuneisuus ei ole aiheut-
tanut alueen pohjaveden merkittävää pilaantumista.

Kaavaratkaisu

Raide-Jokerin ja sen varikon aiheuttamaa melua nykytilanteeseen
verraten on selvitetty erillisessä meluselvityksessä (Raidejokeri,
varikon meluselvitys, Sitowise Oy, 1.2.2019). Lisäksi liikenneme-
lua on arvioitu Karhunkaatajan asemakaavaa varten laaditussa
liikennemelumeluselvityksessä (Raportti 160918-1, Akukon Oy,
28.11.2016). Selvitysten perusteella kaava-alueella liikennöivästä
Raide-Jokerista tai sen varikosta ei arvioida aiheutuvan kaava-
alueen ulkopuolelle merkittävää ympäristömelua. Varikkotoimin-
nan aiheuttamat keski- ja enimmäisäänitasot jäävät selvityksen
perusteella lähimpien asuinrakennusten luona selvästi melutason
ohjearvojen alapuolelle ja myös merkittävästi nykytilannetta alhai-
semmiksi. Yöaikaan alhaisen taustamelun vuoksi myös varikkotoi-
minnan aiheuttamat äänet voivat kuitenkin olla kuultavissa kaava-
alueen ympäristössä.

Kaavaratkaisun ei myöskään arvioida lisäävän merkittävästi liiken-
nemelua kaava-alueen lähiympäristössä.

Kaava-alueelle sijoittuvan hotellin osalta on kaavassa annettu jat-
kosuunnittelumääräys koskien julkisivun ääneneristävyyttä. Mikäli
hotelli sijoittuu lopulta lähelle varikkoaluetta, on syytä kiinnittää



25 (41)

huomiota varikon yöaikaisesta toiminnasta aiheutuvien yksittäis-
ten melutapahtumien torjuntatarpeeseen riittävän häiriöttömän si-
sämelutason saavuttamiseksi. Nykyisen suunnitteluvaiheen epä-
varmuudet huomioon ottaen majoitushuoneiden ulkovaipan ääni-
tasoeroksi suositellaan kaikille hotellin julkisivuille vähintään 33
dB tavanomaista liikennemelua vastaan.

Pilaantuneet maat tulee puhdistaa ennen alueen ottamista kaa-
van käyttötarkoitukseen. Kohonneita haitta-aineita sisältävät, pi-
laantumattomiksi luokiteltavat maat aiheuttavat toimenpiteitä aino-
astaan niitä kaivettaessa.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 13.11.2019 esittää ka-
duille seuraavia nimiä:
Viilarinpolku  Filarstigen
Viilarinkuja  Filargränden
Varikkokuja  Depågränden

Lisäksi nimistötoimikunta suositti säilytettävän tontin sisäiseksi
ajoyhteydeksi muuttuvan katuyhteyden nimen Metrovarikonkuja
Metrodepågränden.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

- Viikki  Kivikko  Mustapuronlaakso, Metsä- ja puustoisen ver-
koston suunnitelma, Sitowise 9.12.2019

- Kauppamyllyntien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen kunnallistekninen yleissuunnitelma, Sitowise
12.2.2020

- Metrovarikon yhteydessä syntyvä melu- ja valosaaste, HKL
8.1.2020
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia katujen ja VL-1 alueiden toteuttamisesta. Raitiotievarikon ton-
tille sijoittuvan tulvamitoitetun hulevesiviemärin ja viivytysaltaan
kustannus- ja vastuujaosta sovitaan erikseen.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:
- Kadut 3,2 milj. euroa
- Puistot 0,8 milj. euroa

Muita kaavan kustannuksia ovat
- Varikon hulevesiviemäri ja viivytysallas 0,9 milj. euroa
- Vesihuolto 0,2 milj. euroa
- Kaukolämpö 0,5 milj. euroa
- Sähkö 0,8 milj. euroa
- Kaasunjakelu 0,04 milj. euroa

Liikennesuunnitelmassa esitetty baanatasoinen pyörätie ei ole
kaavan toteuttamisen edellytysinvestointi ja voidaan toteuttaa
pyöräliikenteen tavoiteverkon toteuttamisohjelman mukaisesti.
Kunnallisteknisen yleissuunnitelman yhteydessä Ratasmyllyntien
2-suuntaisen pyörätien kustannuksiksi arvioitiin 0,6

Kokonaisuudessaan asemakaavan toteuttamisesta on arvioitu ai-
heutuvan kaupungille noin 4,0  4,9 milj. euroa miljoonan euron
kustannukset. Kustannukset eivät sisällä Raide-Jokerista aiheutu-
via muutostarpeita Viilarintiellä ja Varikkokujalla, jotka sisältyvät
Raide-Jokerin kustannuksiin.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Uuden kaavoitettavan
rakennusoikeuden arvo on noin 20 milj. euroa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun
ympäristöön ja kaupunkikuvaan

Kaavaratkaisun toteuttaminen eheyttää yhdyskuntarakennetta tii-
vistämällä ja tehostamalla maankäyttöä rakentuvan Raide-Jokerin
varrella. Raitiotievarikon rakentaminen on Raide-Jokerin liiken-
nöinnin edellytys, joten varikon rakentamisella ja sen laajentami-
seen varautumisella on merkittävä positiivinen vaikutus yhdyskun-
tarakenteelle.

Viilarintien varren bussivarikon rakennukset puretaan raitiotievau-
nuvarikon rakentamisen tieltä. Myös Kauppamyllyntien varressa
sijaitsevat betoniasema, teollisuus- ja varastorakennukset sekä
asuinkäytössä oleva rakennus tullaan purkamaan. Viilarintien var-
rella sijaitseva kaasunjakeluasema tullaan siirtämään, asemalle



27 (41)

on osoitettu kaavaratkaisussa uusi paikka Varikkokujan varrelta.
Metrovarikko tulee säilymään.

Viilarintien varsi muuttuu työpaikka-alueympäristöstä kaupunki-
maiseksi toimitilarakentamisen reunustamaksi kaduksi maankäy-
tön tehostuessa nykyisellä varikkoalueella. Viilarintien ja Kaup-
pamyllyntien risteysalueelle Raide-Jokerin pysäkin viereen sijoittu-
vasta Viilarintien vapaa-ajankeskuksesta muodostuu alueen maa-
merkkirakennus. Karhumetsän kulmaan sijoittuva, porrastuva toi-
mitilakortteli muodostaa näkymän päätteen Kauppamyllyntielle
toimien samalla kaupunkirakenteessa linkkinä Roihupellon teolli-
suusalueen sekä olemassa olevan Karhunkaatajan pientaloalu-
een ja suunnitteilla olevan Karhunkaatajan asuinalueen välillä.
Puun käyttö julkisivuissa vahvistaa alueen kaupunkikuvallista
puuarkkitehtuuriteemaa (Puu-Myllypuro, Karhunkaatajan kaava-
alue). Kaavaratkaisu sisältää myös tarkentavia määräyksiä raken-
tamisen entistä kaupunkimaisemmasta laadusta.

Vaikutukset luontoon, maisemaan ja virkistykseen

Kaavaratkaisulla on luontoon ja maisemaan vähäisiä paikallisia
vaikutuksia. Kaava-alue on jo pääosin rakennettua ympäristöä,
joten luonto- ja maisemavaikutukset koskevat pääosin Karhumet-
sän toimitilakorttelia sekä Kauppamyllyntien vartta. Yleisesti teolli-
suusalueena hahmottuvalla alueella maisema- ja kaupunkikuvan
voi odottaa jopa kohentuvan entisestään viherkertoimen mukais-
ten ratkaisujen myötä.

Varikkoalueella / rakentamattomalla teollisuustontilla sijainnut
metsäinen kallioalueen louhinta on aloitettu syksyllä 2019 Raide-
Jokerin raitiovarikkorakennustöiden yhteydessä heinäkuussa
2019 tehdyn poikkeamispäätöksen ja syksyllä 2019 myönnetyn
maisematyöluvan perusteella.

Syksyllä 2019 laaditun Viikki-Kivikko-Mustapuronlaakso metsä-ja
puustoisen verkoston suunnitelman perusteella kaavaratkaisulla
on vähäiset negatiiviset vaikutukset metsä- ja puustoiseen ver-
kostoon, mutta kaavaratkaisulla on selkeitä positiivisia vaikutuksia
verkostoon: kaava-alue on pääasiassa jo ennestään rakennettua
ympäristöä, ja verkoston osalta oleellista on vahvistaa Karhumet-
sän kautta kulkevaa paikallista yhteyttä Kauppamyllyntien var-
ressa. Karhumetsän kohdalla viheryhteys kapenee nykyisestä toi-
mitilakorttelin rakentamisen myötä, mutta Kauppamyllyntien var-
rella kaavaratkaisu selkeästi parantaa nykytilanteen heikkoa ja
suurelta osin puutonta viheryhteyttä. Kauppamyllyntien varrella
metsä- ja puustoiseen verkostoon kuuluvaksi lähivirkistysalueeksi
on osoitettu noin 17-30 metrin levyinen alue, joka tulee istuttaa
pensain ja puin. Ratasmyllyntielle on osoitettu istutettava katualu-
een osa, joka tulee istuttaa pensain ja puin. Metsä- ja puustoisen
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verkoston paikallinen yhteys jatkuu Ratasmyllyntien kautta edel-
leen Myllypuron liikuntapuistoon.

Karhumetsän toimitilakortteli pienentää hieman METSO-kartoituk-
sessa kriteeriluokkiin I ja II arvioitua metsäaluetta. Rakentaminen
on sijoitettu Viilarintien ja Kauppamyllyntien risteykseen siten, että
kalliometsää säästyy mahdollisimman paljon. Kortteliin toteutet-
tava pysäköinti sijoittuu pihakannen alle, jonka pihataso sovite-
taan ympäröivään kalliomaastoon liittyväksi.

Kaavaratkaisulla on vähäisiä vaikutuksia virkistykseen. Nykyinen
olemassa oleva, Karhunkaatajan kaava-alueelle suuntautuva pol-
kureitti jää Karhumetsän toimitilakorttelin alle. Kaavatyön aikana
tutkittiin uutta korvaavaa porrasyhteydellistä ulkoilureittiä toimitila-
korttelin länsipuolelle, mutta maaston suurien korkeuserojen
vuoksi se olisi edellyttänyt metsäalueen kallion louhintaa samalla
heikentäen metsä- ja puustoisen verkoston paikallista yhteyttä,
joten reitin toteuttamista ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Alueen autoliikenteen toimivuutta on tutkittu simuloinnein kunnal-
listeknisen yleissuunnitelman yhteydessä. Simuloinnin perusteella
uudesta rakentamisesta aiheutuva lisääntyvä autoliikenne ei ai-
heuta sellaisia ruuhkia, että siitä olisi haittaa Raide-Jokerin liiken-
nöinnille ja katuverkon välityskyky on riittävä. Viilarintien ajoneu-
voliikennemäärä vuorokaudessa lisääntyy n. 1000 ja Kauppamyl-
lyntien n. 3000 ajoneuvoa.

Järjestelyn myötä pyöräilyn olosuhteet alueella paranevat. Itäkes-
kuksen suuntaan johtavasta baana yhteydestä saadaan toteutet-
tua n. 700 metriä pitkä osuus.

Bussiliikenteelle on mahdollista suunnitella uusi vaihtopaikka rai-
dejokeriin Kauppamyllyntien risteykseen, mikäli HSL sellaisen ha-
luaa.

Mustapuron valuma-alueen tulvahallinta edellyttää hulevesien
määrällistä ja laadullista hallintaa kaava-alueella ja erityisesti rai-
tiotievarikon tontilla.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Raide-Jokerilla on kokonaisuutena suuri vaikutus Kaupunkiympä-
ristön toimialan ympäristöohjelman mukaisiin tavoitteisiin, raitiotie-
varikon rakentaminen ja sen laajentamiseen varautuminen osal-
taan mahdollistavat näiden tavoitteiden toteuttamista. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa uusia työpaikka- ja harrastusmahdollisuuksia
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hyvien joukkoliikenneyhteyksien sekä kävely- ja pyöräily-yhteyk-
sien varrella ja vähentää siltä osin tarvetta yksityisautoiluun ja sen
aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin.

Kaikessa uudisrakentamisessa tulee Hiilineutraali Helsinki 2035-
tavoitteen mukaisesti pyrkiä hiilineutraaleihin ratkaisuihin. Keskei-
senä keinona uudisrakentamisessa on uusien rakennusten kor-
kea energiatehokkuus sekä rakentamiseen integroitujen uusiutu-
van energian ratkaisujen toteuttaminen. Asemakaavassa edellyte-
tään myös toimitilatonttien rakennusten julkisivujen toteuttamista
pääosin tai osin puisina. Puu on hiilineutraali rakennusmateriaali,
jonka käyttö rakennuksissa edistää hiilineutraaliustavoitteita.

Kaavamääräyksillä edellytetään tonteilla suosimaan hulevesiä pi-
dättäviä rakenteita sekä viivyttämään hulevedet tontilla, mikä eh-
käisee kaupunkitulvien syntymistä. Alueen jatkosuunnittelussa
edellytetään toimitilatonteilla noudattamaan Helsingin viherker-
roinmenetelmässä asetettua tavoitetasoa. Kaavamääräyksissä on
viherkattojen rakentamista koskeva määräys. Viherkatot ehkäise-
vät osaltaan kaupunkitulvien syntymistä sään ääri-ilmiöiden yleis-
tyessä ilmaston lämmetessä, sekä muun muassa viilentävät ra-
kennusta ja ympäristöä helteillä.

Kaava-alueen nykyinen maankäyttö on vähäiseltä osin metsäalu-
etta. Virkistysarvojen lisäksi metsä toimii aktiivisena hiilinieluna ja
metsän korvaaminen rakennetulla ympäristöllä on käytännössä
aina ilmastopäästöjä jossain määrin lisäävä toimi. Metsähehtaarin
on arvioitu sitovan hiiltä noin 5000 kg vuodessa, mikä vastaa yh-
den helsinkiläisen tuotantoperusteisia ilmastopäästöjä vuodessa.
Rakentamisen hiilinielua vähentävä vaikutus voidaan nähdä pie-
neksi esimerkiksi suhteessa kestävään liikennejärjestelmään liitty-
viin positiivisiin ilmastovaikutuksiin.

Kaava-alueella esitetyillä ratkaisuilla on myös positiivisia vaikutuk-
sia alueen hiilinielupotentiaaliin. Kauppamyllyntien varrella vahvis-
tettava paikallinen metsä- ja puustoiseen verkostoon kuuluva pen-
sain ja puin istutettava viheralue korvaa nykyistä, pääosin asfal-
tilla päällystettyä aluetta, joka ei sido hiiltä ilmakehästä. Istutetta-
vat katupuut sitovat ilmakehän hiilidioksidia ja ylläpitävät maape-
rän hiilivarastoa. Mitä kookkaampi ja monikerroksellisempi sekä
runsaampi kasvillisuuden määrä on, sitä enemmän se lisää pai-
kan hiilinielupotentiaalia. Olemassa olevaa hyväkuntoista puustoa
tulisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Väylien reunakasvilli-
suus voi yhtä aikaa toimia hiilinieluna, ylläpitää sekä luonnon mo-
nimuotoisuutta, maan ravinteikkuutta, että hulevesien säätelyä ja
tarjota lajeille soveltuvia elinympäristöjä.

Viherkattojen ja puurakentamisen suosiminen soveltuvin osin li-
säävät paikan hiilinielupotentiaalia. Luonnonmateriaalit, erityisesti
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puu, toimivat hiilivarastoina. Hiiltä sitovat kasvillisuusalueet ja vi-
heryhteydet tasaavat näiden lisäksi ilman kosteutta ja niillä on vii-
lentävä ja varjostava vaikutus ympäristöön.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Kaavaratkaisu mahdollistaa uusia työpaikkoja ja palveluita hyvien
joukkoliikenne- sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien äärellä. Viila-
rintien vapaa-ajankeskuksen jääurheilu- ja palloiluhallitoiminta
täydentävät Myllypuron liikuntapuiston toimintoja. Kaava-alueen
luoteiskulmassa yhteys Karhunkaatajantieltä Karhumetsän virkis-
tysalueelle jää rakentamisen alle. Jatkossa Karhumetsän alueelle
pääsee Karhunkaatajantieltä Sissosentien ja Ajopolun kautta.

Kaavaratkaisun ei arvioida aiheuttavan merkittävää muutosta
kaava-alueen lähiympäristössä ympäristömelun tai liikennemelun
osalta.

Nykyisin melko puuttomalle Ratasmyllyntielle on osoitettu puin ja
pensain istutettava alue varikkoaluetta vasten, joka toimii jatkossa
näkösuojana metrovarikon suuntaan.

Vaikutukset elinkeinoelämään

Kokonaisuudessaan kaavaratkaisulla on positiivinen vaikutus työ-
paikkojen määrän lisäämiseen hyvien joukkoliikenneyhteyksien
varrella.

Karhunkaatajan ja Roihupellon kaupallisen selvityksen perusteella
Roihupellon kaupan alueella on kysyntää kasvulle. Raide-Jokerin
liikennöinnin myötä Roihupellon työpaikka-alueen saavutettavuus
paranee, kaavaratkaisu mahdollistaa pysäkkien läheisyyteen
uutta yritystoimitilaa noin 63 400 k-m2. Viilarintien vapaa-ajankes-
kus tuo alueelle uudenlaisia kaupallisia palveluita. Alueelle voi si-
joittua yksi pieni päivittäistavarakauppa ja lisäksi kaava-alueen
eteläosan toimitilarakentamisen yhteyteen lähelle nykyistä raken-
tamisen ja sisustamisen kaupan keskittymää on mahdollista to-
teuttaa myös erikoiskauppaa, joka vahvistaa jo olemassa olevaa
liiketoimintaa.
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TOTEUTUS

Vaiheittain toteuttaminen

Alue toteutetaan vaiheittain. Varikkoalueen toimintojen rakentami-
nen on jo käynnistynyt syksyllä 2019. Viilarinkujan toimitilatonttien
ja Viilarintien vapaa-ajankeskuksen toteuttaminen edellyttävät Vii-
larintien ajojärjestelyiden muokkaamista ja kaasunjakeluaseman
siirtämistä. Varikkokujan toimitilarakentaminen voidaan toteuttaa
Varikkokujan rakentamisen jälkeen. Holkkitien ja Karhumetsän
toimitilat ovat toteuttavissa muista hankkeista erillisinä hankkeina
tarpeen mukaan. Ratasmyllyntien 2-suuntainen pyörätie voidaan
toteuttaa erillisenä hankkeena pyöräliikenteen tavoiteverkon to-
teuttamisohjelman mukaisesti.

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Viilarintien varrella sijaitseva nykyinen kaasunjakeluasema on siir-
rettävä ennen Viilarintien vapaa-ajankeskuksen, Viilarinkujan ja
Viilarinpolun sekä näiden varrelle sijoittuvan toimitilarakennusten
rakentamista.

Linja-autojen varikkorakennuksen sekä linja-autotallin alla olevat
pilaantuneet maat tulee kunnostaa rakennusten purkamisen yh-
teydessä.

Rakentamisaikataulu

Bussivarikon on tarkoitus valmistua vuonna 2020. Raide-Jokerin
raitiotievarikon tavoitteena on valmistua vuonna 2022. Hallihank-
keen tontinvaraus on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka, ta-
voitteena on aloittaa hankkeen toteuttaminen heti, kun asema-
kaava on lainvoimainen. Toimitilatonttien toteuttaminen tapahtuu
kysynnän mukaan.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-

selle
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-

dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-
vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta

- edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä vies-
tintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-
dassa Asemakaavan kuvaus.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa kaava-alue on taajamatoimintojen aluetta. Alueen
poikki itä-länsi-suuntaisesti on osoitettu viheryhteystarve, joka yh-
distää Viikki-Kivikko vihersormen etelässä Strömsinlahden ja
idässä Myllypuron ja Mustapuronlaakson suuntaan. Viheryhteys-
tarvemerkintä ei määritä yhteyden leveyttä eikä ota kantaa virkis-
tys- ja ekologisten yhteyksien välillä.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa kaava-alue on merkitty tiivistettäväksi
alueeksi. Alueen poikki itä-länsi-suuntaisesti kulkee pääkaupunki-
seudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on toimitila- ja yhdyskuntateknisen huollon aluetta, vähäiseltä
osin asuntovaltaista aluetta A1, A2 ja A3 sekä lähikeskusta-alu-
etta C3. Varikkotielle- ja Viilarintielle on osoitettu pikaraitiotie. Alu-
een läpi kulkee itä-länsisuuntainen viheryhteysmerkintä Viikki-Ki-
vikko vihersormen ja Mustapuronlahden välillä. Kauppamyllyntien
kautta kulkee pyöräilyn laatukäytävä baana.
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Nyt laadittu kaavaratkaisu poikkeaa Helsingin yleiskaavasta
(2016) siten, että yleiskaavassa Karhumetsän tontin voidaan kat-
soa osoitetun asuntovaltaiseksi alueeksi A2. Yleiskaavassa A2-
ruudut rajutuvat Viilarintien ja Karhunkaatajantien risteyksessä toi-
mitila-alueeksi osoitettuihin ruutuihin. Yleiskaavan esitystapa on
yleispiirteinen koostuen 100 m x 100 m ruuduista. Yleiskaavassa
on määrätty, että ruudut kuvaavat maankäytön pääkäyttötarkoi-
tusta ja alueilla ei ole tarkkaa rajaa. Yleiskaavamääräysten tul-
kinta on kuvattu tarkemmin yleiskaavan selostuksessa, tulkinnan
mukaan vierekkäisten ruutujen maankäyttö voidaan suunnitella
myös ottamalla molempien ruutujen pääkäyttötarkoitus huomioon.
Tarkat rajaukset määritellään asemakaavoituksella. Yleiskaa-
vassa A2-ruudut rajutuvat Viilarintien ja Karhunkaatajantien ris-
teyksessä toimitila-alueeksi osoitettuihin ruutuihin, joten A2-ruutu-
jen osoittaminen asemakaavaratkaisussa toimitilarakentamiselle
asuntorakentamisen sijaan on mahdollista.

Kaavaratkaisu on yleiskaavaa tarkentavien Roihupellon teolli-
suusalueen suunnitteluperiaatteiden (KYLK 29.5.2018) mukainen,
joissa Karhumetsä on osoitettu ensisijaisesti toimitilan ja kaupan
alueeksi sekä lisäksi asumisen alueeksi.

Tarkemman suunnittelun myötä on täsmentynyt, että Karhumet-
sän tontti on tarpeen osoittaa kokonaisuudessaan toimitilaraken-
tamiselle, sillä yritystonteille on todettu olevan tarvetta. Tästä joh-
tuen ja yleiskaavan sen mahdollistaessa kaavaratkaisussa on
osoitettu Viilarintien ja Kauppamyllyntien varrelle toimitilaa eikä
asumista.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kallioresurssialu-
etta ja esikaupunkien pintakallioaluetta, lisäksi on osoitettu nykyi-
sen raideliikenteen tunneli. Maanalaisessa yleiskaavassa on tila-
varaus maanalaiselle liikennetunnelille. Nyt laadittu kaavaratkaisu
on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (tulleet voimaan vuo-
sina 1975-2017) ja niissä alue on merkitty yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET),
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T), liikeraken-
nusten korttelialueeksi (KL), autopaikkojen korttelialueeksi (LPA),
suojaviheralueeksi (EV), lähivirkistysalueeksi (VL) ja katualueeksi.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
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Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi 24.6.2019 Wa-
saGroup Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun tontin 45196/3 ja
määräalan tontista 45196/18.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 16.4.2019 Raide-Jokerin
katu-, puisto- ja siltasuunnitelmat; osa 1 ja 28.5.2019 Raide-Joke-
rin katu-, puisto- ja siltasuunnitelmat; osa 2.

Kaupunkiympäristölautakunta teki 21.5.2019 kaksi poikkeamis-
päätöstä, jotka mahdollistavat uuden bussivarikon ja Raide-Joke-
rin raitiotievarikon rakentamisen kaava-alueelle:

 §13 Vartiokylä Metrovarikonkuja 4, poikkeamispäätös
 §14 Vartiokylä Viilarintie 5, poikkeamispäätös

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 29.5.2018 Roihupellon te-
ollisuusalueen suunnitteluperiaatteet.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueet. Maa-alueet on suurelta
osin vuokrattu. Kauppamyllyntien varren tonttien vuokrasopimuk-
set päättyvät vuonna 2020, eikä sopimuksia jatketa. Kaava-alu-
een pohjoisosaa Kauppamyllyntien varressa koskee Wasagroup
Oy:n tontinvaraus, joka on voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

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 2019 kaupungin aloitteesta.
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Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Kaupunginmuseo
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

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

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 4.3. 22.3.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Myllypuron asukastalo Myllärissä, Kiviparintie 2 J
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 15.3.2019 Itäkeskuksen Stoassa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

 Helsingin seudun liikenne  kuntayhtymän (HSL) kannanotto
kohdistui Raide-Jokerin varikon tarpeellisuuteen ja bussivarik-
kokokonaisuuden toimivuuteen, sähköbussien kasvuun varau-
tumiseen sekä sujuvien yhteyksien järjestämiseen joukkolii-
kenteen pysäkeille

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) kan-
nanotto kohdistui vesihuollon verkostoon kustannusarvioineen
ja hulevesien hallintaan

 Helen Oy:n kannanotto totesi olemassa olevan kaukolämpö-
johdon jäävän uuden Raide-Jokerin varikon alle

 Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui Viilarintien ja Kaup-
pamyllyntien risteyksen pohjoispuolella sijaitsevaan yhdystien
huomioimiseen.

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
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Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä si-
ten, että
 kaavaratkaisussa on varattu raitotievarikolle ja bussivarikolle

laajennusvaraa sisältävä rakennusala ja rakennusoikeus
 on laadittu kunnallistekninen yleissuunnitelma, joka sisältää

vesihuollon yleissuunnitelman kustannusarvioineen ja huleve-
sien hallintasuunnitelman, selvityksen tulokset on huomioitu
kaavaratkaisussa

 Kauppamyllyntielle on osoitettu bussipysäkit, joille on turvalli-
nen jalankulkuyhteys

 Yhdystiestä suojelulle luolalle on neuvoteltu kaupunginmuseon
kanssa ja todettu, että sen merkitseminen asemakaavaan ei
ole tarpeellista, sillä tie on kadonnut Viilarintien aikaisempien
rakentamisvaiheiden yhteydessä.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat
 luontoon, virkistykseen ja ekologisiin kestävyyteen liittyviin asi-

oihin
 tulevaan rakentamiseen ja sen sijoittumiseen
 liikenteeseen, reitteihin ja meluun
 kaasunjakeluaseman siirtämiseen
 tietoliikennekaapeleiden huomiointiin
 kaavahankkeen OAS-tiedottamisen menettelytapaan

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että
 on laadittu kaava-aluetta laajempi metsä- ja puustoisen ver-

koston suunnitelma viheryhteyksiä koskien. Kaavaratkaisussa
on varattu Kauppamyllyntien varteen viheralue, joka vahvistaa
metsä- ja puustoisen verkoston paikallista yhteyttä.

 Ratasmyllyntien varteen on osoitettu istutettava puurivi.
 on varauduttu raitiotievarikon päälle rakentamiseen.
 on selvitetty metrovarikon melu- ja valosaastetta aiheuttavaa

toimintaa.
 Gasumin kaasunjakeluasemalle on osoitettu uusi sijainti

kaava-alueelta.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 9 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
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 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Kaupunginmuseo
 Gasum Oy
 Suomen Kaasuenergia Oy
 Auris Kaasunjakelu Oy
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 9.3. 7.4.2020

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat
 tulevaan rakentamiseen sekä sen tehokkuuteen ja sijoittumi-

seen
 metsäverkostoon, viheryhteyksiin ja ekologisiin yhteyksiin
 virkistysyhteyksiin
 asemakaavan suhteeseen lainsäädäntöön, ylemmän asteen

kaavoihin sekä muihin kaavoitusta ohjaaviin lähtökohtiin
 kaavamateriaaliin, kaavaprosessiin ja vuorovaikutukseen

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä.
 Helsingin seudun liikenne  kuntayhtymän (HSL) lausunto

kohdistui Raide-Jokerin varikon tarpeellisuuteen ja bussivarik-
kokokonaisuuden toimivuuteen, sähköbussien kasvuun varau-
tumiseen sekä sujuvien yhteyksien järjestämiseen joukkolii-
kenteen pysäkeille

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) lau-
sunto kohdistui tulvamitoitetun hulevesiviemärin johtokuja-
aluevaraukseen sekä vesihuollon kustannuksiin

 Kaupunginmuseon lausunto kohdistui Viilarintien ja Kaup-
pamyllyntien risteyksen pohjoispuolella sijaitsevaan luolaan ja
siihen liittyvään yhdystiehen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Kaupunginmuseo

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen
Sähköverkko Oy.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
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Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Muistutusten johdosta:
 Kaavaehdotusta on tarkistettu siten, että määräys

pinta-  on
poistettu. Määräyksen taustalla oli ajatus maanvaraisen pi-
han määrän varmistamisesta hulevesien hallinnan vuoksi.
Tarkistusvaiheessa todettiin, että viherkerroin-määräys oh-
jaa riittävässä määrin tontinkäyttöä, joten rakentamisen
pinta-alaa koskevasta määräyksestä voidaan luopua.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 Asemakaavamuutokseen on HKL:n kanssa käydyn keskus-

telun pohjalta tehty muutoksia ET-korttelia koskeviin kaava-
merkintöihin ja määräyksiin:

 ET-korttelin tontin 22 rakennusalan rajaa on laajen-
nettu Ratasmyllyntien ja Metrovarikonkujan väliselle
alueelle, jotta alueelle on tulevaisuudessa mahdol-
lista toteuttaa tarpeellisia pysäköinti- ja huoltoraken-
nuksia.

 Kaavamääräys rakennusten ja rakenteiden suurin
sallittu korkeusasemasta (+38.00) on kohdistettu
koskemaan vain ET-korttelia, kun kaavaehdotuk-
sessa määräys koski kaikkia kortteleita. Muiden
kortteleiden osalta rakentamisen korkeutta on oh-
jattu rakennuksen vesikaton ylintä korkeusasemaa
koskevalla merkinnällä, joten kaavamääräys on tar-
peen kohdistaa vain ET-kortteliin.

 Kaikkien ET-korttelien rakennusten enimmäiskerros-
luvuksi on merkitty III kaavaehdotuksen kerrosluvun
II sijaan. Muutos voidaan tehdä, sillä kerrosluvun
muutoksella ei ole vaikutusta rakentamisen sallittuun
volyymiin, kun rakennusten ja rakenteiden suurim-
masta sallitusta korkeusasemasta (+38.00) on erik-
seen määrätty.

 Kaavamääräystä koskien vapaa-ajan- ja liikuntatilo-
jen rakentamista raitiovaunuvarikkorakennuksen
päälle on tarkistettu siten, että määräys koskee kaik-
kia varikkorakennuksia ja edellä mainittujen tilojen
lisäksi myös teknisten tilojen rakentaminen varikoi-
den päälle on sallittu enintään yhden kerroksen ver-
ran. Selostusta on täydennetty vastaavilta osin.

 Yhdyskäytävän rakennusala-merkinnän sisältöä ja tontti-
jaon laatimista koskevaa määräystä on täsmennetty.

Kaavakarttaan on lisäksi tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuk-
sia. Rakennusalan raja - merkinnän viivatyyppiä on muutettu ja
merkintöjen ilmiasua on tarkistettu.
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Aineistoon tehdyt täydennykset:

 Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta.

 Kaavaselostuksen tiivistelmää on täydennetty sekä korjattu
uutta kerrosalaa koskevat luvut oikein (ilmoitettu vain uusi ker-
rosala).

 Kaavaselostusta on täsmennetty asemakaavan kuvauksen
osalta:

 suojelukohteiden lähtökohtien ja kaavaratkaisun ku-
vausta on päivitetty kaupunginmuseon lausunnon joh-
dosta.

 selostustekstiä alueen lähtökohdista ja nykytilanteesta
sekä luonnonympäristön lähtökohtia koskien yleiskaa-
van virkistys- ja viheryhteyksiä on täsmennetty.

 yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointia on täs-
mennetty uuden kaavoitettavan rakennusoikeuden ar-
von osalta.

 Kaavaselostuksen lähtökohtia on täsmennetty yleiskaavaa
koskevan kappaleen osalta.

 Kaavakartan nimiö on päivitetty.
 Kirjoitusvirhe on korjattu kaavakartasta.
 Kaavaselostuksen liitteenä olevaa ilmakuvaa, havainnekuvaa

ja asemakaavan havainnemateriaalia on päivitetty.
 Kaavaan liittyvää, selostuksen liitteenä olevaa, liikennesuunni-

telman sisältöä on päivitetty:
 Ratasmyllyn ja Kauppamyllyntien liikenneympyrässä on

otettu huomioon metrovarikon erikoiskuljetus
 Holkkitieltä Karhunkaatajantielle johtava jalkakäytävä ja

pyörätie toteutetaan asemakaavan toteutuksen yhtey-
dessä. Raide-Jokeri toteuttaa ainoastaan pyöräilyn siir-
tymäjärjestelyt pyörätieltä Holkkitien ajoradalle.

 Täydennetty luetteloa muusta kaavaa koskevasta aineistosta.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-
teltu asianomaisten hallintokuntien kanssa. Niitä, joiden etua
muutokset koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla. Esitetyt
huomautukset kohdistuivat ET-korttelin 45196 nykyisen metrovari-
kon lisärakentamismahdollisuuksiin.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
9.6.2020 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuk-
sen nro 12646 hyväksymistä.
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Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginvaltuustolle

Hallintolain 51 §:n perusteella on kaavakarttaan kaupunginhalli-
tuksen 17.8.2020 käsittelyn jälkeen korjattu seuraava kirjoitus-
virhe: oikea uuden tontin numero on 22 (ei 21). Lisäksi selostuk-
seen on korjattu elinkeinojaoston oikea käsittelypäivä 24.6.2019
(ei 4.6.2019).

Helsingissä 19.8.2020

Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

KAUPPAMYLLYNTIEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Roihupellon teollisuusalue uudistuu. Viilarintien itäpuolelle suunnitellaan
Raide-Jokerin raitiovaunuvarikkoa kulkuyhteyksineen, bussivarikon siir-
toa, liikunta- ja vapaa-ajan hanketta ja muuta toimitilaa. Holkkitien poh-
joispuolelle suunnitellaan toimitilaa. Teollisuustonttien kaavamääräyksiä
ajantasaistetaan.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos Roihupellossa ja Myllypurossa koskee Karhun-
kaatajan asemakaava-alueen 2. osaa Holkkitien pohjoispuolella, tont-
teja 45200/6, 45200/8, 45196/3, 45196/2, 45196/20 ja 45196/12,
45196/11, 45196/6, katualueita Viilarintieltä, Kauppamyllyntieltä, Holkki-
tieltä, Ratasmyllyntieltä ja Metrovarikonkujalta sekä ympäröiviä viheralu-
eita.
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Alueen läpi Viilarintietä pitkin tulee liikennöimään pikaraitiotie Raide-Jo-
keri arviolta vuodesta 2023 lähtien. Tavoitteena on mahdollistaa Viilarin-
tien itäpuolelle Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon rakentaminen nykyisille
bussivarikko- ja teollisuustonteille sekä bussivarikon siirto nykyiselle ra-
kentamattomalle toimitilatontille. Varikkoalueelle on suunnitteilla tontti-
katujen ja ajoyhteyksien uudelleenjärjestelyä. Toimintojen järjestely va-
pauttaa tilaa toimitilatonteille.

Kauppamyllyntien eteläpuolelle suunnitellaan liikunta- ja vapaa-ajan
hanketta. Raide-Jokerin Kauppamyllyntien pysäkin ympäristö suunnitel-
laan ensisijaisesti kävelijät ja pyöräilijät huomioiden.

Holkkitien pohjoispuolelle suunnitellaan toimitilaa. Holkkitien teollisuus-
tonttien kaavamääräyksiä ajantasaistetaan.

Tavoitteena on suunnitella tarvittavat varikko- ja toimitila-alueet niin, että
vaikutukset lähialueelle eivät merkittävästi muutu nykytilanteesta. Ta-
voitteena on selvittää yhdessä metrovarikon toimijan kanssa, voiko
melu- ja valohäiriöitä vähentää.

Kaavan tavoitteet perustuvat Roihupellon suunnitteluperiaatteisiin
(KYLK 29.5.2018), Raide-Jokerin katusuunnitelmiin (luonnokset
14.12.2018), Roihupellon raitiovaunuvarikon hankesuunnitelmaan
(18.1.2019) ja Helsingin yleiskaavaan (2016). Suunnittelussa otetaan
huomioon Helsingin yleiskaavassa (2016) osoitettu viheryhteys Viikki-
Kivikko-vihersormen ja Mustapuronlaakson välillä.

Osallistuminen ja aineistot

Asukastilaisuus pidetään Itäkeskuksen Stoassa (Turunlinnantie 1)
15.3.2019 klo 15-19.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on
esillä 4.3. 22.3.2019 seuraavissa paikoissa:
 Myllypuron asukastalo Myllärissä, osoite Kiviparintie 2 J
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, ala-aula
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 9-16,
pe 10-15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää
aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitel-
mat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 22.3.2019. Niille, jotka ovat
mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lä-
hetetään tieto lautakunnan päätöksestä.

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://kartta.hel.fi/suunnitel-mat
http://kartta.hel.fi/suunnitel-mat
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Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11 13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15  16)
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-
linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Myllypuro-seura
 Myllärinlaakson Omakotiyhdistys
 Helsingin Yrittäjät ry
 Helsingin Yrittäjät - Itä-Helsinki ry
 Helsingin seudun kauppakamari

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Gasum Oy
 Suomen Kaasuenergia Oy
 Auris Kaasunjakelu Oy
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan ja liikenteeseen ja laaditaan
tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioi-
miseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistu-
vat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osal-
liset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueet. Kaavoitus on tullut vireille kau-
pungin aloitteesta.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1975-2017) ja

mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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niissä alue on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien raken-
nusten ja laitosten korttelialueeksi (ET), teollisuus- ja varastorakennus-
ten korttelialueeksi (T), liikerakennusten korttelialueeksi (KL), autopaik-
kojen korttelialueeksi (LPA), suojaviheralueeksi (EV), lähivirkistysalu-
eeksi (VL) ja katualueeksi.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty toi-
mitila-alueeksi ja yhdyskuntateknisen huollon alueeksi sekä pieneltä
osin asuntovaltaiseksi alueeksi A1 ja A3 ja lähikeskusta-alueeksi C3.
Varikkotielle ja Viilarintielle on osoitettu pikaraitiotie. Asemakaava-alu-
een pohjoisosassa on viheryhteysmerkintä Viikki-Kivikko-vihersormen ja
Mustapuronlahden välillä. Kauppamyllyntien kautta kulkee pyöräilyn laa-
tukäytävä baana.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia, päätöksiä ja selvityksiä:
 Raide- Jokeri, alustava yleissuunnitelma, Helsingin kaupunki,

Espoon kaupunki, YTV, Liikenne- ja viestintäministeriö, WSP
2009

 Raide- Jokeri, Hankearviointi, KSV, HSL, Strafica, Espoon kau-
punki 2011

 Pyöräliikenteen laatukäytävien verkkosuunnitelma, KSV 2013
 Esikaupunkien pääpyörätieverkkosuunnitelmaa, Kslk 2016
 Raide-Jokerin hankesuunnitelma, Helsingin kaupunki, Espoon

kaupunki, HKL, HSL, Uudenmaan ELY-keskus, Ramboll, WSP,
2015

 Raide-Jokerin liikennesuunnitelma, Kslk 29.11.2016 ja
11.4.2017

 Roihupellon suunnitteluperiaatteet, KYLK 29.5.2018
 Raide-Jokerin katusuunnitelmat, luonnos 14.12.2018
 Roihupellon raitiovaunuvarikko, hankesuunnitelma 18.1.2019
 Raitiovaunuvarikon meluselvitys 2019
 Raitiovaunuvarikon hulevesiselvitys 2019
 Bussivarikon hulevesiselvitys 2019

Alueella sijaitsee nykyisin Roihupellon teollisuusalueen teollisuus-, va-
rasto- ja varikkotontteja sekä jonkin verran rakentamatonta metsäalu-
etta. Viilarintien itäpuolella on laaja varikkoalue, jolla sijaitsevat nykyään
bussi- ja metrovarikot rakennuksineen. Kauppamyllyntien eteläpuolella
on yhdyskuntateknisen huollon tontti, joka on vuokrattu betoniasemalle
ja varastotoiminnalle. Sen eteläpuolella on teollisuustontti, jolla on maa-
kaasun tankkausasema, mutta joka on muuten rakentamaton ja metsäi-
nen. Varikkoalueen eteläpuolella suunnittelualueeseen sisältyy kauppa-
keskus Lanternan pysäköintitontti ja katualuetta, joka on varattu huleve-
sien viivytykselle.

Viilarintien länsipuolella, suunnittelualueen pohjoisosassa on lähivirkis-
tys- ja suojaviheralueeksi kaavoitettua metsäistä aluetta. Suunnittelualu-
een pohjoisosa on osa niin sanottua Karhumetsää. Niiden eteläpuolella
Holkkitien varrella on tällä hetkellä rakentamattomia teollisuustontteja.
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Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Laura Hietakorpi, arkkitehti, p. (09) 310 37047, laura.hietakorpi@hel.fi

Liikenne
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37129, jussi.jaaska@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Tuula Pipinen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37269, tuula.pipinen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Mari Soini, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37579, mari.soini@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel.fi/suunnitelmavahti.

mailto:laura.hietakorpi@hel.fi
mailto:jussi.jaaska@hel.fi
mailto:tuula.pipinen@hel.fi
mailto:mari.soini@hel.fi
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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Kaavoituksen eteneminen

















Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

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





Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
itäinen alueyksikkö / täydennysrakentamistiimi

Ote maakuntakaavasta
Kauppamyllyntien ympäristö
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Metrovarikon yhteydessä syntyvä melu- ja valosaaste
















































































































































































































































































