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TIIVISTELMÄ 
 Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Asunto Oy Ounas-vaarantie 2:n ja Asunto Oy Pallaksentie 1:n tontteja 47201/2 ja 47201/3, osoitteessa Mellunmäentie 2 ja 4, Ounasvaarantie 2 ja 4 sekä Pallaksentie 1. Lisäksi asemakaavan muutos koskee Pallak-sentien, Ounasvaarantien ja Mellunmäentien katualueita sekä Mellunmäentien eteläpuolella sijaitsevaa viheraluetta. Kaavarat-kaisu mahdollistaa tiiviiden kantakaupunkimaisten kaupunkikortte-lien rakentamisen ja merkittävästi lisää uutta asuntokerrosalaa Mellunmäen keskustaan metroaseman viereen sekä suunnitellun pikaraitotielinjauksen (Raide-Jokeri II) varrelle. Kaavaratkaisu on tehty, koska kaupungin tavoitteena on lisätä täydennysrakenta-mista hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja kaavamuutosta hakeneilla asunto-osakeyhtiöillä on tavoitteena kehittää omista-miensa tonttien maankäyttöä purkavan uudisrakentamisen kei-noin.    Tavoitteena on suunnitella alueelle uudisrakentamista siten, että nykyiset asuinrakennukset puretaan ja korvataan uudella tehok-kaammalla rakentamisella. Korttelin asuinrakennusoikeus noin kuusinkertaistuu nykyisestä ja avoin korttelirakenne muuttuu kan-takaupunkimaiseksi puoliumpinaisten korttelien kokonaisuudeksi. Pääasiallinen käyttötarkoitus on edelleen asuminen. Mellunmäen-tiellä varaudutaan pikaraitiotieyhteyteen (Raide-Jokeri II).    Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että erin-omaisten joukkoliikenneyhteyksien äärelle Mellunmäen keskustaa täydentämään rakentuu elävä, viihtyisä ja monimuotoinen kau-punkikortteli.  Uutta asuntokerrosalaa 57 300 k-m2, josta 1 400 k-m2 on maanta-sokerrokseen sijoittuvaa liike-, toimisto-, työ- tai palvelutilaa ja 7 800 k-m2 pysäköintitilaa. Asukasmäärän lisäys on n. 1 750 hen-keä. Asuntojen huoneistoalasta vähintään 45 % tulee toteuttaa perheasuntoina, eli asuntoina joissa on vähintään kolme asuin-huonetta ja keittiö tai keittotila. Korkeintaan 30 % asuntojen koko-naismäärästä voi olla yksiöitä ja niiden keskipinta-ala tulee olla vähintään 28 m².   Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6521), jonka mukaan Mellunmäentielle tehdään riittävä tilavaraus linjan 560 muuttamiseksi raitiotieksi. Mellunmäentien jalkakäytävät / pyörätiet muutetaan erotelluiksi. Korttelin pohjois-reunalle tehdään tilavaraus jalkakäytävälle.   Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kaava-alueen nykyinen avokorttelirakenne muuttuu kantakaupun-kimaiseksi tiiviiksi korttelirakenteeksi. Myös korttelin asukasmäärä kasvaa merkittävästi.   
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 Helsingin kaupunki omistaa katu- ja puistoalueet. Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen joh-dosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.   Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset koh-distuivat täydennysrakentamisen määrään ja korkeuteen, lähiym-päristön merkitykseen ja pihatiloihin, pysäköintiin ja metroase-maan, purkamisen ja rakentamisen haittoihin, asukasrakentee-seen, hiilijalanjälkilaskelmiin sekä kaavaprosessin lainmukaisuu-teen.  Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat yleisiin vesihuoltolin-joihin ja täydennysrakentamisen määrään.  Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.   
ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 Tavoitteet  Kaavaratkaisun tavoitteena on suunnitella kaava-alueelle uudisra-kentamista siten, että nykyiset asuinrakennukset puretaan ja kor-vataan uudella tehokkaammalla rakentamisella. Tavoitteena on luoda Mellunmäen keskustaa täydentävä monimuotoinen ja elävä kaupunkikorttelikokonaisuus. Korttelin asuinrakennusoikeus noin kuusinkertaistuu nykyisestä ja avoin, lähiöille tyypillinen, korttelira-kenne muuttuu kantakaupunkimaiseksi puoliumpinaisten kortte-lien kokonaisuudeksi. Korttelin pääasiallinen käyttötarkoitus tulee edelleen olemaan asuminen. Lisäksi Mellunmäentiellä varaudu-taan pikaraitiotieyhteyteen (Raide-Jokeri II).   Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelman tavoitteiden mu-kaisesti tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutu-mista edistävä kaavaratkaisu. Kaavaratkaisulla edellytetään ener-giatehokasta rakentamista ja uusiutuvan energian tuottamista ton-teilla, hulevesien hallintaa tonteilla, viherkertoimen käyttöä, viher-kattojen rakentamista hulevesien pidättämiseksi. Asuinrakennus-ten julkisivuissa edellytetään joko tiilen tai puun käyttöä, lisäksi on sallittu aurinkoenergiaa keräävien materiaalien käyttö. Kaavarat-kaisu edellyttää ennen purku- ja rakentamistöihin ryhtymistä pur-kukartoituksen laatimista.    Asemakaavassa mahdollistetaan vaiheittain toteuttaminen ja yh-dyskuntataloudellinen toteutuskelpoisuus.   
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Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että se edistää asuntotuotantoa ja Helsingin ke-hittämistä raideliikenteen verkostokaupunkina, parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä alueella sekä tukee Mellunmäen kes-kusta-alueen kehittämistä.   Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja Helsingin yleiskaavan 2016 tavoitteiden mukainen.  Mitoitus  Suunnittelualueen pinta-ala on 32 650 m2.   Kaavaratkaisun myötä tonttien kerrosala kasvaa 57 300 k-m²:llä. Korttelitehokkuus on noin e=3,1.   Korttelin kerrosala 68 700 k-m2 jakaantuu seuraavasti: 
 59 500 k-m2 asuminen 

 1 400 k-m2 liike-, toimisto-, työ- ja palvelutilat 

 7 800 k-m2 pysäköintilaitos 
 Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
 Kaava-alue sijaitsee välittömästi Mellunmäen metroaseman vie-ressä. Kaava-alue on rakennettu ja siihen sisältyvät kahdesta ton-tista muodostuva korttelialue, Mellunmäentien, Pallaksentien ja Ounasvaarantien katualueita sekä Mellunmäentien eteläpuolella sijaitseva kapea viheralue.   Korttelissa sijaitsee nykyisin seitsemän III - V-kerroksista 1960-luvulla valmistunutta asuinrakennusta. Korttelialue on ilmeeltään vehreä. Pallaksentien ja Ounasvaarantien varrelle sijoittuvat laajat pysäköintialueet. Ympäristön muut asuinkerrostalot ovat korkeu-deltaan kolmesta kymmeneen kerroksisia, Mellunmäentien etelä-puolella sijaitsee pientaloalue. Kaava-alueen läheisyydessä sijait-sevat päivittäistavarakauppa, alakoulu ja päiväkoti. 
Asuinrakennusten korttelialue (AK) 
 Korttelialuetta reunustavat VI - IX-kerroksiset lamellikerrostalojen rakennusmassat. Korttelialueen halki kulkeva itä-länsi- sekä poh-jois-eteläsuuntainen yleinen jalankulkureitti jakaa korttelialueen neljäksi erilliseksi pihapiiriksi. Korttelin itäosaan sijoittuva XII-ker-roksinen tornimainen, itä-länsisuuntaisen reitin päässä sijaitseva, rakennus toimii korttelin maamerkkinä. Koko korttelin pysäköinti on keskitetty tontille 6 sijoittuvaan V-kerroksiseen pysäköintilaitok-seen, jossa on lisäksi 2,5 maanalaista kerrosta.   
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XII-kerroksista tornia lukuun ottamatta korkeimmat, VIII - IX-ker-roksiset rakennukset sijoittuvat Mellunmäentien varrelle rakennus-ten madaltuessa kohti korttelin pohjoisosaa, jossa rakennukset ovat pääosin VI-kerroksisia. Rakennukset on sijoiteltu siten, että uudet rakennukset varjostaisivat mahdollisimman vähän naapuri-rakennuksia ja siten, että naapurirakennuksista avautuu jatkossa-kin pitkiä näkymiä. Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla pai-kalla muurattua tiiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta tai puu-verhottuja, lisäksi on sallittu aurinkoenergiaa keräävien materiaa-lien käyttö. Sisäpihojen parvekejulkisivuilla voidaan käyttää myös tiililaattaa. Sisäpihojen asuinrakennusten julkisivujen tulee olla vaaleita pihojen valoisuuden parantamiseksi. Pysäköintilaitoksen osalta voidaan käyttää myös keraamisia julkisivumateriaaleja tai muuta vastaavaa korkealaatuista julkisivumateriaalia. Asuinraken-nukset tulee jäsennöidä yhden porrashuoneen ympärille rakentu-van kokonaisuuden suuruisiin osin esimerkiksi julkisivutiilen väri-tystä ja limitystä varioimalla. Mellunmäentien ja Pallaksentien puo-lella kaksi ylintä kerrosta tulee toteuttaa pääosin sisäänvedettyinä ja alemmista kerroksista poikkeavalla vaaleammalla julkisivumate-riaalilla, viitesuunnitelmassa on tutkittu näiden ylimpien kerrosten toteuttamista puutilaelementeillä.  Mellunmäentien ja Pallaksentien puolella sekä tontilla 5 Ounas-vaarantien puolella rakennusten pohjakerroksiin tulee sijoittaa liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja. Korttelin keskiosaan, yleisen jalankulkuraitin risteykseen, tulee sijoittaa maantasoon asukkai-den yhteistiloja. Porrashuoneista on oltava sisäänkäynti sekä ka-dun, että pihan puolelta. Talosaunat tulee sijoittaa ullakolle tai ylimpiin kerroksiin.  Maanvaraiset korttelipihat leikki- ja oleskelualueineen tulee suun-nitella kokonaisuuksiksi ja istuttaa niiltä osin, jotka eivät ole kulku-teitä. Korttelin läpi kulkeva yleiselle jalankululle varattu alueen osa tulee suunnitella osaksi yhteiskäyttöisiä piha-alueita yhtenäisen suunnitelman mukaisesti. Tonteille on istutettava maanvaraisia puita ja pensaita. Hulevesien viivytys tulee järjestää korttelissa tonttien yhteisenä ratkaisuna. Yleiselle jalankululle varatulle alu-een osalle on osoitettu hulevesien hallintaan varatut alueen osat. Kaavakartassa on osoitettu säilytettäväksi nykyisiä korttelipuita.  Tontille 6 sijoittuvan pysäköintilaitoksen katon tulee olla kattopuu-tarha tai hulevesiä viivyttävä viherkatto. Kaavaratkaisun viitesuun-nitelmassa myös VI-kerroksisten asuinrakennusten kattojen käyt-töä viherkattoina on tutkittu. Pysäköintilaitoksen katolle saa sijoit-taa asukkaiden vapaa-ajantilan sekä leikki- ja oleskelualueita, mu-kaan lukien päiväkodin pihan.  Kaavaratkaisussa on käytössä Helsingin viherkerroin, joka ohjaa mm. ilmastonkestävämpiin tonttipihoihin. Viherkertoimen tavoite-taso ohjaa tontin kasvillisuuden ja vettä viivyttävien ratkaisujen 
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suhdetta kokonaispinta-alaan. Asetettuun tavoitetasoon pääsemi-nen edellyttää konkreettisia ekologisia ja viihtyisyyttä lisääviä rat-kaisuja tontilla.   Tonteilla tulee rakentaa energiatehokkaasti ja tuottaa uusiutuvaa energiaa tai liityttävä keskitettyyn paikalliseen uusiutuvan ener-gian tuotantojärjestelmään. Uusiutuvan energian tuotantolaitteet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.  Asuntojen huoneistoalasta vähintään 45 % tulee toteuttaa perhe-asuntoina, eli asuntoina joissa on vähintään kolme asuinhuonetta ja keittiö tai keittotila. Korkeintaan 30 % asuntojen kokonaismää-rästä voi olla yksiöitä ja niiden keskipinta-ala tulee olla vähintään 28 m2. 
Katualueet 
 Mellunmäentien eteläreunan voimassa olevassa asemakaavassa puistoksi osoitettu alue sekä jonkin verran nykyisen korttelin tontti-maata liitetään katualueisiin.   Liikenne  
Lähtökohdat  
 Alueelta on hyvät jalankulkuyhteydet Mellunmäen metroasemalle. Ainoastaan korttelin pohjoisreunalta Ounasvaarantieltä puuttuu jalkakäytävä.   Mellunmäentien pyörätiet ovat osa tavoiteverkon mukaista pää-pyörätieverkkoa. Tällä hetkellä pyörätiet ovat kaavoitettavan kort-telin kohdalla yhdistettyjä jalankulkuun ja pyöräilyyn tarkoitettuja väyliä.  Kortteli sijaitsee Mellunmäen metroaseman vieressä. Metro takaa hyvän palvelutason keskustan suuntaan. Lisäksi runkolinja 560 yhdistää alueen Vuosaaren ja Malmin keskuksen kautta Myyrmä-keen. Mellunmäen metroasema on myös tärkeä Vantaalle suun-tautuvien bussilinjojen päätepysäkki. Linja 562 tarjoaa yhteyden Tikkurilan kautta Aviapolikseen. Paikallisbusseilla (95, 97, 97V) pääsee läheisten asuntoalueiden kautta Itäkeskukseen ja Kontu-laan.  Mellunmäentie on paikallinen kokoojakatu, joka yhdistää alueen Itäväylään ja Kontulantien kautta Kehä I:een. Länsimäentie tar-joaa yhteyden Kehä III:lle. Kortteliin rajoittuvat asuntokadut ovat Ounasvaarantie ja Pallaksentie.   
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Mellunmäentien liikennemäärä on nykyisin noin 7 500 ajoneuvoa vuorokaudessa kaava-alueen länsipuolella ja kaavoitettavan kort-telin kohdalla autoliikenne vähenee 5 500 ajoneuvoon vuorokau-dessa. Ounasvaarantien ja Pallaksentien liikennemäärä on arvi-oitu olevan n. 350 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Kaavaratkaisu 
 Korttelin pohjoisreunalle Ounasvaarantielle varataan tila jalkakäy-tävälle. Korttelin muilla reunoilla jalkakäytävän mitoitus tarkiste-taan.  Tavoitteena on muuttaa pyörätiet yksisuuntaisiksi ja erotella jalan-kulku ja pyöräily toisistaan. Liikennesuunnitelmassa on tehty tä-hän tarvittavat tilavaraukset.  Mellunmäentien katualueen mitoituksessa varaudutaan omalle kaistaleelleen rakennettavaan pikaraitiotiehen. Muilta osin joukko-liikenteen järjestelyt säilyvät ennallaan.  Autoliikenteen järjestelyt säilyvät ennallaan. Liikennesuunnitel-massa on esitetty Mellunmäentien, Pallaksentien ja Naulakallion-tien risteykseen Mellunmäentien katusuunnitelman mukainen kier-toliittymä. Liittymä on alustavan arvion mukaan mahdollista muut-taa myös valo-ohjatuksi risteykseksi, mikäli raitiotien toteuttami-sen yhteydessä näin halutaan menetellä.  Palvelut  
Lähtökohdat  
 Lähietäisyydellä korttelista sijaitsee metroasema, kaksi päivittäis-tavarakauppaa, ravintoloita, alakoulu ja päiväkoti sekä muita kivi-jalkapalveluita kuten kampaamopalveluita. 
Kaavaratkaisu 
 Mellunmäentien, Ounasvaarantien ja Pallaksentien varrelle tulee rakentaa maantasokerrokseen liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja. Päiväkotitiloja ei saa sijoittaa Mellunmäentien varteen.   Esteettömyys   Kaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.     
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Luonnonympäristö  
Lähtökohdat  
 Kaava-alueen maasto laskee koillisesta kohti lounaista. Se sijait-see maisemarakenteessa laajan koillis-lounaissuuntaisen, ete-lässä Herttoniemeen asti ulottuvan selännealueen eteläpuolella suojaisessa notkelmassa, jonka kautta kaava-alueen itä- ja poh-joispuolella sijaitsevilta kallioalueilta valuvat hulevedet valuvat kohti Mellunmäentien ja Pallaksentien risteystä, ja siitä edelleen kohti Mellunkylänpuroa. Maaperä kaava-alueella on silttiä ja hiek-kaa, jonka alla on savea, joten se ei juurikaan ime vettä.  Kaava-alueella ei ole luonnonmuistomerkkejä. Se on pääosin jo rakennettua ympäristöä, jolla ei sijaitse varsinaisia luontokohteita. Kortteli on kuitenkin ilmeeltään vehreä ja puustoltaan monipuoli-nen. Lisäksi tontilla on nurmialueita sekä useita asfaltoituja pysä-köintialueita. Tontin lounaisessa neljänneksessä kasvaa erityisesti suuria lehtipuita, sekä Mellunmäentien ja Ounasvaarantien var-silla huonokuntoisia terijoensalavia. Alueen luoteisosassa on met-säinen tontinosa, jolla kasvaa sekametsän joukossa korkeita kuu-sia ja koivuja.  Mellunmäentien eteläpuolella sijaitseva kapea viheralue on puus-toinen ja lajistoltaan sekametsää. Lähimmät oleskeluun sopivat viheralueet ovat Mellunmäen asukaspuisto noin 700 metriä itään, ja Naulakallionpuisto noin 500 metriä etelään. 
Kaavaratkaisu 
 Kaavaratkaisussa pääosa korttelin puista jää uudisrakentamisen alle, ja käytännössä melkein koko nykyisen piha-alueen kasvilli-suus tuhoutuu. Olemassa olevia puita kuitenkin säilytetään kortte-lin saapumisaukioilla, erityisesti vanhat männyt ovat säilyttämisen arvoisia. Rakennetun vihreän suunnittelussa pihoilla ja viherka-toilla pyritään luomaan suunnitteluratkaisuja, jotka tähtäävät moni-muotoisuuden säilyttämiseen ja hulevesien hallinnan parantami-seen kaava-alueella.  Kaava-alueelle suunnitellut pihat ovat maanvaraisia. Rakennukset ja pihojen tasaukset on kaavassa suunniteltu siten, että alueelle syntyy riittävät tulvareitit. Hulevesiä viivytetään kaava-alueella sekä viherkatoilla (niitty/ketokatto, heinäkatto tai kattopuutarha), että viivytyspainanteissa rakennusten väleissä. Viherkattojen istu-tukset ovat pääosin havupensasistutuksia sekä kallioniittykasvilli-suutta, joten niitä ei lannoiteta, eivätkä ne siten aiheuta ylimää-räistä ravinnekuormitusta hulevesiin. Viivytyspainanteissa ja mah-dollisissa viivytysrakenteissa on suunniteltu ylivuoto. Läpäiseviä päällysteitä ja vettä haihduttavaa kasvillisuutta käytetään mahdol-lisimman paljon, toimintojen järjestämisen sallimissa rajoissa. 
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 Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki- ja oleskelualueina tai pysäköimiseen, istutetaan. Tonteille istute-taan runsaasti maanvaraisia puita ja pensaita, ja kaava-alueella käytetään Helsingin viherkerrointa. Rakennusten korkeuden ja pi-hojen pienen koon takia maantason pihat tulevat olemaan melko varjoisia. Siksi nurmipintoja tulee olemaan vähän. Maantason pi-hat ovat viihtyisimmillään keskikesällä keskipäivän valossa ja kuu-muudessa, jolloin niillä pienilmaston viilentämisen kautta on myös merkitys lämpösaarekeilmiön hillitsemisessä. Viherkatot taas lie-nevät valoisuutensa takia suositumpia keväisin, syksyisin ja ke-säiltaisin.  Kaavaratkaisu säilyttää Mellunmäentiehen sen eteläpuolella ra-jautuvan viheralueen, jolla on lähivirkistysmetsää, kevyenliiken-teen väylä ja sitä ympäröivää käyttöviheraluetta. Mellunmäen ete-läpuolinen viheralue kuitenkin jää mahdollisen Raide-Jokerin II:n rakentamisen myötä ajojärjestelyiden alle. Raitiotiekaistan mitoi-tuksessa on varauduttu puuistutuksiin.   Ekologinen kestävyys  
Lähtökohdat  
 Kaava-alue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien (metro, jokeribussit) varrella jo rakennetussa ympäristössä. Kaava-alueelle ja sen lähiympäristöön on suunnitteilla uusia rai-deliikenteen joukkoliikenneyhteyksiä: Vantaan ratikka ja Raide-Jokeri II, mikä parantaa alueen saavutettavuutta entisestään. Ny-kyisellä korttelipihalla autot sijaitsevat pihojen keskeisillä paikoilla lähellä sisäänkäyntejä, mikä kannustaa autoiluun. Alueen nykyi-nen rakentamisen tehokkuus on sijainnin tarjoamiin joukkoliiken-neyhteyksiin nähden turhan matala.  Kaava-alueella ei ole luontoarvoja. Kortteli on kuitenkin ilmeeltään vehreä ja puustoltaan monipuolinen, ja piha on siten ollut kesäisin viihtyisä ja osin varjoinen oleskelupaikka sekä ihmisille että eläi-mille. Puustolla on ollut lämpösaarekeilmiötä hillitsevä vaikutus, ja se on myös haihduttanut hulevesiä. Puuston lisäksi nykyisessä pihassa on nurmialueita sekä asfaltoituja pysäköintialueita. Nurmi-pintojen ekologinen arvo on nykykäsityksen mukaan kiistanalai-nen, ja asfalttialueilta valuvat hulevedet ovat keränneet mukaansa epäpuhtauksia.  Maaperä kaava-alueella on silttiä ja hiekkaa, jonka alla on savea, joten se ei juurikaan ime vettä. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on määritellyt osia tontista hulevesitulvaherkäksi alueeksi.   
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Kaavaratkaisu 
 Rakentaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle vähentää autoriippuvuutta ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tule-vaisuudessa joukkoliikenneyhteydet alueella parantuvat entises-tään suunniteltujen Vantaan ratikan ja Raide-Jokeri II:n myötä. Laadukkaiden joukkoliikenneyhteyksien varrelle rakentaminen edistää kaupunkirakenteen tiivistämistä ja täydennysrakentamista vahvistaen siten myös ekologisesti kestävää kaupunkirakennetta. Autojen pysäköinnin sijoittaminen kaava-alueella keskitettyyn py-säköintilaitokseen kannustaa asukkaita joukkoliikenteen käyttämi-seen.   Kaavaratkaisussa kaikki korttelipihat ovat maanvaraisia, mikä edesauttaa hulevesien luonnonmukaista käsittelyä. Lisäksi kortte-lin läpikulkevaa yleiselle jalankululle varattua raittia hyödynnetään hulevesien käsittelyssä. Hulevesien viivyttämisen lisäksi kasvipeit-teiset painanteet myös suodattavat hulevesiä pienentäen niiden kiintoaine- ja epäpuhtauspitoisuuksia, mikä pienentää vesistöihin päätyvää kuormitusta. Pysäköintilaitoksen katto toteutetaan katto-puutarhana tai viherkattona, myös muiden kattopintojen toteutta-mista viherkattoina on tutkittu viitesuunnitelmassa. Tonteille istute-taan runsaasti maanvaraisia puita ja pensaita.  Tonteilla rakennetaan energiatehokkaasti ja niillä tulee tuottaa uu-siutuvaa energiaa tai liittyä keskitettyyn paikalliseen uusiutuvan energian tuotantojärjestelmään. Uusiutuvan energian tuotantolait-teet suunnitellaan osana rakennusten arkkitehtuuria. Kaavarat-kaisu mahdollistaa erilaisten energiamuotojen käytön, mm. geo-energian, aurinkosähkön ja jäteveden hukkalämmön hyödyntämi-sen. Korttelialueelle voidaan rakentaa merkittävän kokoinen ha-jautetun energiatuotannon yksikkö, joka yhdistää maaperän ener-giaa ja hukkalämpöjen hyödyntämistä. Tavoitteena on tuottaa korttelin lämmitys- ja viilennysenergia hiilineutraalisti.   Kaavaratkaisu edellyttää asuinrakennusten julkisivuissa elinkaa-reltaan pitkäikäisen ja kiertotaloutta edistävän tiilen tai vaihtoeh-toisesti hiilineutraalin puun käyttöä rakennusmateriaalina, lisäksi on sallittu aurinkoenergiaa keräävien materiaalien käyttö. Viite-suunnitelmassa on tutkittu puutilaelementtien käyttöä rakentami-sessa Mellunmäentien ja Pallaksentien VIII - IX ylimpien kerrosten osalta.   Asuinkerrostalojen korttelialueella edellytetään käyttämään Hel-singin viherkerrointa työkaluna riittävän vihertehokkuuden ja re-silienssin saavuttamiseksi. Viherkertoimen tavoitearvona on Hel-singin viherkertoimen asuintonteille asetettu taso (0,9). Edellytyk-set tavoitetason saavuttamiseen on varmistettu koelaskennalla maaliskuussa 2020 käytössä olleella Helsingin viherkertoimen laskentatyökalulla. 
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 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.   Kaavaratkaisu perustuu korttelin olemassa olevien rakennusten purkamiseen. Kaavaratkaisulla edellytetään purkukartoituksen laatimista ennen rakennus- tai purkuluvan hyväksymistä.   Suojelukohteet 
Lähtökohdat  
 Kaava-alueella ei ole suojelukohteita, mutta korttelilla on paikallis-historiallista merkitystä eräänä Mellunmäen alueen ensimmäisistä kerrostalokohteista. Korttelikokonaisuuden on suunnitellut arkki-tehti Lauri Silvennoinen vuosina 1967 - 1968. Korttelin tasakattoi-set, täyselementtirakenteiset, asuinrakennukset ovat Helsingin kaupunginmuseon mukaan olleet alun perin julkisivuiltaan pää-osin kalkkikivirouhepintaista ja osin maalattua betonia.  Suunnittelualueen itäisemmän tontin itäosan poikki on lounais-koillissuunnassa sijainnut Mellunmäentieltä Ounasvaarantielle 1. maailmansodan aikainen tykkitie vielä 1960-luvun lopulla, joka on kuitenkin tuhoutunut asuinrakennusten ja muiden rakennustöi-den takia.  
Kaavaratkaisu 
 Korttelista tulee laatia rakennushistoriallinen dokumentointi ennen rakennus- tai purkuluvan hyväksymistä.   Yhdyskuntatekninen huolto 
Lähtökohdat  
 Kaava-alue on nykyisin yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin liitettävissä. 
Kaavaratkaisu 
 Sähkönjakelua varten tulee alueelle varata yksi n. 20 m2 muunta-motila, jonka optimaalinen sijainti olisi Mellunmäentien varressa. 
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Kaavakartalla on annettu muuntamon sijoittamista koskeva mää-räys.  Kaukolämpöverkosto on tarvittaessa laajennettavissa nykyisestä verkostosta Ounasvaarantielle ja Pallaksentielle, jotta saataisiin jokaiselle tontille omat liittymispisteet kaukolämpöön.  Kaava-alueella ja sitä ympäröivillä alueilla muodostuvien huleve-sien tulvareitteinä Mellunkylänpuroon toimivat nykyiset katupinnat ja tulvaputket.  Kaavan valmistelun yhteydessä on selvitetty rakennushankkee-seen suunniteltavan energiaratkaisua. Kaava mahdollistaa erilais-ten energiaratkaisujen toteuttamisen. Tontille 7 on suunniteltu energiahuoltoon liittyvä n. 100m2 tila. Aiheesta on annettu kaava-määräys.   Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden  kunnostaminen  
Lähtökohdat  
 
Maanpinnan korkeustaso alueella vaihtelee noin +15,8 … +22,4. Maanpinta laskee idästä länteen ja lounaaseen. Tehtyjen tutki-musten perusteella pinnassa esiintyy rakennekerrosten alla noin 
1…3,4m paksu löyhää silttiä ja hiekkaa sisältävä kerros. Kerros saattaa sisältää myös vanhoja täyttömaita. Siltin ja hiekan alla 
esiintyy noin 0,4…2,4m paksu savikerros. Saven alla esiintyy löyhä siltti- /hiekkakerros ja erittäin löyhä moreenikerros kallion päällä.  Kaava-alueella eteläosassa pohjavedenpinta on havaittu vuonna 2019 mitatusta pohjavesiputkesta tasolla +12,22, noin 4,9 metrin syvyydellä maanpinnasta. Alueen pohjoispuolella pohjaveden-
pinta on havaittu pohjavesiputkesta vuosien 1987…1991 välisenä 
aikana tasolla +17,04… + 17.15, noin 4,7…4,8 metrin syvyydellä maanpinnasta. Alue ei sijaitse pohjavesialueella.  Olemassa olevien tietojen perusteella nykyiset rakennukset on perustettu paaluille, lukuun ottamatta alueen kaakkoiskulmassa sijaitsevat kaksi rakennusta, jotka ovat perustettu maanvaraisesti.  Kaavoitettavan alueen pohjoispuolella sijaitsee Mellunmäen kal-liosuoja.  Alueella on tehty kaksi maaperän pilaantuneisuusselvitystä, jotka ovat tämä selostuksen liitteinä. Tutkimustulosten perusteella ei ole syytä epäillä, että alueella olisi maaperän pilaantuneisuutta. 
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Kaavaratkaisu 
 Uudet rakennukset ehdotetaan perustettavaksi tukipaalujen väli-tyksellä kallion tai kantavan pohjamaan varaan. Alueen luoteis- ja kaakkoisosassa paalupituus saattaa jäädä liian lyhyeksi, mikäli rakennuksissa on maanalaisia kellarikerroksia. Näiltä osin perus-taminen voidaan tehdä massanvaihdon tai kallio varaan. Raken-nusten suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen pohjaveden pinnan taso. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee tehdä yksityis-kohtaiset pohjatutkimukset ja määrittää tarkemmin jokaisen raken-nuksen perustamistavat.  Pohjaveden pinnan tasoon liittyen on annettu kaavamääräys.  Alueen maaperä soveltuu huonosti hulevesien imeyttämiseen, suositeltavaa on hulevesien viivyttäminen tontilla. Hulevesien hal-linnan osalta noudatetaan Helsingin kaupungin rakennusvalvon-
nan ohjetta ’Hulevesien hallinta tonteilla’.  Kaavoituksen yhteydessä on laadittu rakennettavuusselvitys, joka on tämän selostuksen liitteenä.  Ympäristöhäiriöt  
Lähtökohdat  
 Kaava-alueelle aiheutuu melua lähinnä Mellunmäentien liiken-teestä. Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 mukaan katulii-kenteen melualue ulottuu Mellunmäentietä lähinnä olevien kerros-talojen kohdalle. Myös metroliikenteen päiväajan ohjearvotason ylittävä melualue ulottuu kaava-alueen lounaisosiin.  
Kaavaratkaisu 
 Asemakaavan viitesuunnitelman 28.11.2019 mukaan alueelta on laadittu meluselvitys (Mellunpuisto, liikennemeluselvitys, A-insi-nöörit, 1616921.1B, 20.2.2020), johon asemakaavaehdotuksen melutilanteen arviointi perustuu. Selvityksessä on melulähteinä otettu huomioon mitoittavan ennustetilanteen mukaisesti katulii-kenne, metroliikenne sekä tulevan Raide-Jokeri II:n raitioliikenne. Suunniteltu Vantaan ratikka kulkee sen verran kaukana kaava-alueesta, ettei se selvityksen mukaan vaikuta korttelin melutasoi-hin.    Meluselvityksen mukaan umpikorttelimainen korttelirakenne suo-jaa hyvin korttelien sisäosiin sijoittuvia piha-alueita, joilla VNp 992/1992 mukaiset melutason ohjearvot ulkona alittuvat. Leikki- ja oleskelualueeksi varatut alueen osat on merkitty asemakaavaeh-dotukseen näille melulta suojassa oleville alueille. Kaavamääräyk-sellä on kuitenkin varmistettu riittävän meluntorjunnan huomioon 
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ottaminen, mikäli leikkiin ja oleskeluun tarkoitettuja piha-alueita sijoitetaan myös muualle korttelialueelle.   Rakennusten Mellunmäentien suuntaisille julkisivuille on annettu 33 dB äänitasoerovaatimus liikennemelua vastaan. Äänitasoero-vaatimukset on annettu sillä perusteella, että asuintiloissa saavu-tetaan melutason ohjearvot LAeq 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä. Li-säksi raideliikenteen enimmäisäänitason osalta äänitasoerovaati-muksen perusteena on ollut asuintiloissa tavoiteltava LAmax 45 dB. Näin on pyritty varmistamaan etenkin yöaikainen riittävän hyvä asuinviihtyvyys, vaikka makuuhuoneita sijoittuisikin kokoojakadun ja tulevan raitioradan suuntaan. Muilla julkisivuilla riittää ääniym-päristöasetuksen mukainen 30 dB vähimmäisäänitasoerovaati-mus  Meluselvityksen mukaisesti valtaosa oleskeluparvekkeista tulee lasittaa meluntorjunnan vuoksi, suurimpien meluntorjuntavaati-musten kohdistuessa Mellunmäentien suuntaisille parvekejulkisi-vuille. Kaavassa edellytetään melutason ohjearvojen saavutta-mista oleskeluparvekkeilla.   Suomessa ei toistaiseksi ole virallisia raja- tai ohjearvoja runko-melulle ja liikennetärinälle, mutta suunnittelun tavoitearvoina voi-daan käyttää VTT:n esittämiä suosituksia.  Kaavassa on annettu raitiotien suunnittelua koskeva määräys, jolla pyritään varmistamaan, ettei raitiotieliikenteestä aiheudu sen lähiympäristön rakennuksiin merkittävää runkomelu- tai tärinähait-taa. Raitiotieliikenteen aiheuttaman runkomelun tai tärinän torjun-tatarvetta ja laajuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon raitiotien ympäristössä oleva nykyinen sekä nyt asemakaavoitettava raken-nuskanta.  Liikennemäärien arvioitu kasvu ja kaupunkimainen rakentaminen katuun rajautuen voivat hieman heikentää ilmanlaatua kaava-alu-eella etenkin katutilassa. Liikennemäärät ovat kuitenkin ennusteti-lanteessakin sen verran alhaisia, ettei ilmanlaadun raja- ja ohjear-vojen arvioida ylittyvän. Hyvän sisäilman laadun varmistamiseksi kaavassa on kuitenkin kielletty raittiin ilman otto Mellunmäentien puolelta.   Pelastusturvallisuus  
Kaavaratkaisu 
 Pelastusratkaisuissa ja niiden mitoituksessa noudatetaan pelas-tuslaitoksen ohjeistusta. Rakennuslupavaiheessa rakennuskoko-naisuudesta tulee tehdä palotekninen suunnitelma, joka on hyväk-sytettävä pelastusviranomaisella. Kaavaratkaisu sisältää korkeaa 
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rakentamista, omatoimisia varatieratkaisuja, pelastuslaitoksen ka-lustosta riippuvia varatieratkaisuja sekä pysäköintirakennuksen.   Pelastustiet ja nostopaikka tulee järjestää jokaisen rakennuksen välittömään läheisyyteen. Pelastustiet voidaan johtaa tontilta toi-selle. Korttelin sisäinen, yleiselle jalankululle varattu alueen osa toimii korttelin varsinaisena pelastustienä, jolle osoitetaan korttelin pelastuspaikat. Korttelia ympäröivillä katualueilla on myös mah-dollista toimia pelastusajoneuvoilla.   Vaikutukset  Yhteenveto laadituista selvityksistä  - Mellunpuisto, liikennemeluselvitys, A-insinöörit, 20.2.2020 - Mellunpuisto, rakennettavuusselvitys, A-Insinöörit, 05.12.2019 - Mellunpuisto, Selvitys maa-alueen pilaantuneisuudesta ja puhdistustar-
peen arviointi, A-Insinöörit, 04.12.2019 - Mellunpuisto, Selvitys maa-alueen pilaantuneisuudesta ja puhdistustar-
peesta arviointi 2, A-Insinöörit, 16.03.2020 - Mellunpuisto, CO2e vertailu yhteenveto, A-Insinöörit, 07.02.2020 - Mellunpuisto, Hiilijalanjälkivertailu, Nykyinen rakennuskanta, laaja perus-
korjaus vrs. purkava lisärakentaminen, A-Insinöörit, 14.3.2020 - Ounas / Pallas – Energiakumppanuus, 0-co2 lämmitys & jäähdytys, Helen 
energiavisio, Helen Oy, 24.4.2020  - Ounasvaarantie 2, Pallaksentie 1 – hankkeen huoneistotyyppien sekä hal-
linta ja rahoitusmuotojen ohjjaaminen, Kaupunginkanslia, 30.4.2020 

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset  
 Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-sia (04/2020, alv 0) seuraavasti: - 1. vaiheen liikennesuunnitelman toteuttamisesta arviolta noin 0,8 milj. 

euroa. - Lisäksi kaukolämpöverkon lisärakentamisesta aiheutuu kustannuksia n. 
0,1 milj. euroa. Kustannukset kohdistuvat verkon haltijalle.  Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityi-sessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauk-sia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käy-tävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.  Voidaan todeta, että kaava on kaupungille taloudellisesti kannat-tava.  
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun  ympäristöön ja kaupunkikuvaan  
 Kaavaratkaisun toteuttaminen eheyttää yhdyskuntarakennetta tii-vistämällä ja tehostamalla maankäyttöä metroradan varrella. Pika-raitiotiehen (Raide-Jokeri II) rakentamiseen varautumisella on merkittävä positiivinen vaikutus yhdyskuntarakenteelle.   Kaavaratkaisun toteuttaminen tukee Mellunmäen keskusta-alueen kehittämistä, merkittävä määrä täydennysrakentamista kivijalkati-loineen keskustakorttelien välittömässä läheisyydessä vahvistaa Mellunmäen roolia lähikeskuksena.   Korttelialueelta puretaan seitsemän asuinrakennusta ja korttelin rakentamisen tehokkuus kasvaa merkittävästi nykytilanteesta. Helsingin kaupunginmuseon mukaan purettavalla korttelikokonai-suudella on paikallishistoriallista merkittävyyttä, mutta korttelin ny-kyiset rakennukset ovat huomattavien muutosten myötä menettä-neet alkuperäiselle arkkitehtuurilleen ominaiset piirteensä, eivätkä siten enää edusta suunnittelijansa tuotannossaan tavoittelemaa laadukasta elementtirakentamista. Korttelin rakennushistoria tulee dokumentoida ennen ensimmäisten purkutöiden aloittamista.  Kaavaratkaisu muuttaa merkittävästi korttelin ja Mellunmäen kes-kustan ilmettä. Tiivis kantakaupunkimainen korttelirakenne tuo uu-den elementin Mellunmäen alueen kaupunkikuvaan ja rakentami-sen mittakaava muuttuu, korttelista muodostuukin merkittävä alu-eellinen maamerkki. Maisemallisesti kortteli sitoutuu erityisesti hieman korkeampaa rakentamista käsittävän itäpuolen naapuri-tontin jatkoksi. Kaavaratkaisun mukainen rakentaminen muuttaa koko korttelin ilmeeltään kaupunkimaisemmaksi korostaen kuiten-kin samalla myös kaava-alueen ja sen eteläpuolella olevan kortte-lin vastakohtaisuutta – tässä Mellunmäentien tilallisella jäsentel-yllä tulee olemaan tärkeä välittävä rooli. Myös pikaraitiotie puuis-tutuksineen muuttaa Mellunmäen katutilaa kantakaupunkimaiseen suuntaan. Mellunmäentien ja Pallaksentien katutason liiketilat elä-vöittävät katutilaa. Korttelin läpi suunniteltu puolijulkinen kävely-reitti sitoo sen aikaisempaa huomattavasti keskeisemmäksi osaksi Mellunmäkeä ja erityisesti sen asemanseutua.  Korttelin nykyinen kasvillisuus korvautuu pääosin uusilla istutuk-silla ja viherkatoilla. Puita ei kuitenkaan mahdu kaava-alueelle lä-hellekään nykyistä määrää, eivätkä puut todennäköisesti menesty varjoisilla pihoilla yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Puiden kasvami-nen täysikokoisiksi vie 10-20 vuotta. Rakennusten korkeuden ja erillisten asukaspihojen pienuuden vuoksi pihat eivät tule olemaan yhtä valoisia kuin nykytilanteessa, joten nurmialueita on vähem-män ja varjossa viihtyvää kasvillisuutta enemmän. Maantason pi-hat ovat todennäköisesti viihtyisimmillään keskikesän valossa ja kuumuudessa, ja viherkatot taas lienevät suositumpia keväisin ja 
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syksyisin. Osa korttelialueella sijaitsevista puista on mahdollista säilyttää, mikä on huomioitu kaavaratkaisussa.  
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen  

 Kortteli ei edellytä rakennettavaksi uusia katuyhteyksiä. Jalanku-lun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat Ounasvaarantien jalkakäytä-vän ja Mellunmäentien pyörätiejärjestelyjen vuoksi. Joukkoliiken-teen palvelutaso paranee pikaraitiotien rakentamisen myötä. Mellunmäentien varteen rakennetaan asiakaspysäköintipaikkoja, joille tulee aikarajoitus. Tarvittaessa pysäköinnin aikarajoituksia lisätään myös Ounasvaarantiellä ja Pallaksentiellä riittävien asi-ointi- ja vieraspysäköintimahdollisuuksien turvaamiseksi. Uusi ra-kentaminen lisää autoliikennettä noin 1 000–1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen lisäys kohdistuu ennen kaikkea Ou-nasvaarantielle, jossa on ajo korttelin pysäköintilaitokseen ja Mellunmäentielle.   Asemakaava luo edellytykset korkeatasoisen teknisen huollon jär-jestämiselle. 
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen  

 Kaavaratkaisu mahdollistaa merkittävästi lisää uusia asuntoja hy-vien joukkoliikenneyhteyksien sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien varrella ja vähentää siltä osin tarvetta yksityisautoiluun ja sen ai-heuttamiin 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. Kaavaratkaisu mahdollis-taa erilaisten energiamuotojen käytön, mm. geoenergian, aurin-kosähkön ja jäteveden hukkalämmön hyödyntämisen. Tontille 7 on osoitettu varaus energiahuollon tilalle paikallista energian tuo-tantoa varten. Ratkaisu mahdollistaa korttelialueelle merkittävän kokoisen hajautetun energiatuotantoyksikön rakentamisen, joka yhdistää maaperän energiaa ja hukkalämpöjen hyödyntämistä eri lähteistä. Tavoitteena on tuottaa korttelin lämmitys- ja viilen-nysenergia hiilineutraalisti.  Asemakaava edellyttää asuinrakennusten katujulkisivuilla tiilen tai puunkäyttöä julkisivujen rakennusmateriaalina, sisäpihoilla voi-daan käyttää myös tiililaattaa. Lisäksi on sallittu aurinkoenergiaa keräävien materiaalien käyttö. Pysäköintilaitoksen osalta voidaan käyttää myös keraamisia julkisivumateriaaleja tai muuta vastaa-vaa korkealaatuista julkisivumateriaalia. Tiili on hyvin pitkäikäinen rakennusmateriaali, jonka käyttö myös edistää kiertotaloutta. Tiili voidaan loppuhyödyntää sellaisenaan tai murskeena esimerkiksi 
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maanparannuksessa, jos rakennus tai julkisivu joudutaan purka-maan. Puu on hiilineutraali rakennusmateriaali, jonka käyttö ra-kennuksissa edistää hiilineutraaliustavoitteita.    Kaavamääräyksillä edellytetään suosimaan tonteilla hulevesiä pi-dättäviä rakenteita sekä viivyttämään hulevedet tontilla, mikä eh-käisee kaupunkitulvien syntymistä. Alueen jatkosuunnittelussa edellytetään tonteilla noudattamaan Helsingin viherkerroinmene-telmässä asetettua tavoitetasoa. Kaavaratkaisu edellyttää pysä-köintilaitoksen kattojen rakentamista hulevesiä viivyttävinä viher-kattoina tai kattopuutarhoina. Viitesuunnitelmassa on tutkittu myös muiden kattopintojen toteuttamista viherkattoina. Viherkatot ehkäisevät osaltaan kaupunkitulvien syntymistä sään ääri-ilmiöi-den yleistyessä ilmaston lämmetessä, sekä muun muassa viilen-tävät rakennusta ja ympäristöä helteillä.    Kaavaratkaisulla edellytetään purkukartoituksen laatimista ennen rakennus- tai purkuluvan hyväksymistä. Purkukartoituksen tarkoi-tuksena on luoda mm. hyvät edellytykset purkumateriaalien tar-koituksenmukaiselle hyödyntämiselle ja laadukkaalle purkupro-sessille. Hanke on myös yksi pilottikohteista keväällä 2020 käyn-nistetyssä, Green Building Councilin vetämässä, Kiertotalousval-mennus –hankkeessa, jolla etsitään mm. asemakaavoitukseen sopivia kiertotalousratkaisuja.  Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on laadittu korttelialu-eesta hiilijalanjälkivertailut. Vertailu on tehty nykyisen rakennus-kannan laajojen peruskorjaustarpeiden ja purkavan lisärakentami-sen suhteen. Vertailu osoittaa alustavasti, että purkava lisäraken-taminen on tässä tapauksessa ekologisesti järkevää.  Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön  Kaavaratkaisun myötä naapurikortteleista avautuvat näkymät ja myös valaistusolosuhteet lähiympäristössä muuttuvat nykytilan-teesta. Kaavaratkaisun vaikutuksia on tutkittu muun muassa var-jostustutkielmalla osana viitesuunnitelmaa. Kaavaratkaisussa on huomioitu naapurikorttelit siten, että korkeampi rakentaminen on sijoitettu Mellunmäentien varrelle sekä korttelin itäreunalle naapu-rikorttelin pysäköintialuetta vasten. Mellunmäentien ja Pallaksen-tien varrella VIII - XI-kerroksisten rakennusten kaksi ylintä ker-rosta rakennuksissa ovat sisäänvedettyjä, mikä keventää vaikutel-maa rakennusten korkeudesta. Rakentaminen madaltuu korttelin pohjoisreunaa kohden. Näin rakennukset varjostavat mahdollisim-man vähän korttelin ympäristössä sijaitsevia olemassa olevia ra-kennuksia. Korttelin pohjoisreunalla korttelin rakennukset on sijoi-teltu siten, että nykyisistä rakennuksista avautuu mahdollisimman hyvin jatkossakin pitkiä näkymiä. Pysäköintilaitos sijoittuu korttelin koillisnurkkaan Ounasvaarantien pysäköintilaitosta vasten ja osin rinteeseen, osa kerroksista toteutetaan maanalaisina.  
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 Kaavaratkaisuun sisältyy muun muassa rakentamistapaa ja viher-tehokkuutta koskevia määräyksiä, joilla pyritään siihen, että kort-telista uudisrakennuksineen muodostuu laadukas kokonaisuus. Asuntotarjonta ja asukasmäärä alueella lisääntyy, alueen nykyi-sille ja tuleville uusille palveluille tulee lisää käyttäjiä. Perheasun-tomääräyksellä ja yksiöiden enimmäismäärää ja vähimmäiskeski-pinta-alaa koskevalla määrällä varmistetaan monipuolinen ja tar-koituksenmukainen asuntojakauma kortteliin. Korttelin hallinta- ja rahoitusmuotojakauma sovitaan maankäyttösopimuksella. Katuta-son liike- ja palvelutilat mahdollistavat uusien palvelujen sijoittumi-sen kortteliin ja ne osaltaan tukevat Mellunmäen keskustan kehit-tämistä.  Kaavaratkaisun melun- runkoäänen- ja tärinäntorjuntaa sekä il-manlaatuhaittojen vähentämisestä koskevat määräykset luovat edellytykset terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön toteuttami-selle. Kaavaratkaisun ei arvioida aiheuttavan merkittävää muu-tosta lähiympäristön melu- ja ilmanlaatutilanteeseen.   Muut merkittävät vaikutukset  Purkavan uudisrakentamisen yksityisenä hankkeena hanke on esikaupunkiympäristössä poikkeuksellisen suuri. Ennakkotapauk-sena sillä lienee vaikutusta taloyhtiöiden kiinnostukseen kiinteistö-jensä kehittämiseen.  
TOTEUTUS  

 Alueen toteuttamista koordinoi Kaupunginkanslian esikaupunkien kaupunkiuudistusprojekti.  Asuntorakentamisen toteutus tapahtuu kaavamuutoksen hakijoi-den mukaan useassa vaiheessa. Toteutuksen aikataulu riippuu tonttien omistajista. Alustavan vaiheistussuunnitelman mukaan tavoitteena on rakentaa kortteli vuoteen 2028 mennessä viidessä vaiheessa. Korttelin rakentaminen aloitetaan luoteiskulmasta si-ten, että ensimmäinen rakennus rakennetaan ennen ensim-mäisenkään rakennuksen purkamistöiden aloittamista. Tämän jäl-keen Pallaksentie 1 -tontin nykyiset rakennukset puretaan ja ra-kennetaan tontit 4 ja 7. Seuraavaksi puretaan pohjoisin rakennus Ounasvaarantie 2-tontilta sekä rakennetaan tontit 6 ja 5. Viimei-senä puretaan Ounasvaarantie 2:n eteläisimmät rakennukset sekä toteutetaan tontti 8:n rakentaminen. Ennen pysäköintilaitok-sen toteuttamista (vaihe 4) pysäköinti toteutetaan väliaikaisesti maantasopysäköintinä korttelissa. Vaiheistus on esitetty seuraa-van sivun kaaviossa.  
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Kuva: Korttelin rakentaminen vaiheittain (A-insinöörit ja Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy / Arkkitehtipalvelu Oy)   Alueella on tehty maaperän pilaantuneisuusselvitys, joka on tä-män selostuksen liitteenä. Tutkimustulosten perusteella ei ole syytä epäillä, että alueella olisi maaperän pilaantuneisuutta.  Mellunmäentien katusuunnitelman yhteydessä tulee laatia alus-tava tasaus myös raitiotielle. Näin voidaan varmistua, että uusi ra-kentaminen ei estä pikaraitiotien toteuttamista myöhemmin. Mel-lunmäentien pituuskaltevuus on varsin suuri. Lisäksi Mellunmäen-tien eteläreuna on olennaisesti korkeammalla kuin pohjoisreuna. Näin ollen sivukaltevuus saattaa aiheuttaa myös ongelmia rai-tiotien rakentamiselle ja eteläreunan tonttiliittymien järjestämiselle.    



   26 (33)  

  

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 sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-puoliselle asuntotuotannolle  - luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen   Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-dassa Asemakaavan kuvaus.   Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa.  Yleiskaava   Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan alue on merkitty pääosin asuntovaltaiseksi alueeksi A2 (korttelite-hokkuus pääosin 1,0 - 2,0, perustellusti korttelikohtainen tehok-kuus voi olla tätä suurempikin) ja osin lähikeskusta C3 alueeksi. Mellunmäen tielle on osoitettu pikaraitiotieyhteys, joka voidaan to-teuttaa bussiratkaisuna. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.   Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-takallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleis-kaavan mukainen.   Asemakaavat  Alueella on voimassa asemakaava nro 5812 (vahvistettu 14.6.1968) ja vähäiseltä osin asemakaava nro 9135 (tullut voi-maan 7.11.1986). Kaavojen mukaan kaava-alue on asuntokerros-talojen korttelialuetta sekä katu- ja puistoaluetta. Korttelialueen enimmäiskerrosluku on III ja asemakaavan mukainen rakennusoi-keus on 11 400 k-m2, mikä on pääosin käytetty.   Asemakaava-alueen länsipuolella on vireillä Mellunmäen keskuk-sen asemakaavamuutos (OAS 5.3.2019), jonka tavoitteena on Mellunmäen metroaseman ympäristön kehittäminen tiiviiksi alu-eelliseksi lähikeskukseksi ja merkittäväksi julkisen liikenteen sol-mukohdaksi. Mellunmäen metroaseman länsipäädyn kortteleihin 
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suunnitellaan asuinkerrostaloja, opiskelija-asuntolaa, päivittäista-varakauppaa, palvelu- ja liiketiloja sekä Vantaan ratikan pääte-pysäkkiä.   Mellunmäen ja Vesalan kerrostaloalueille on käynnissä täyden-nysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden laatiminen (luonnos 2/2020). Suunnitteluperiaatteiden luonnoksen mukaan asema-kaava-alue kuuluu keskustan kehyskortteleihin, joita kehitetään tehokkaan asuinrakentamisen alueena ja rakennusten katuta-sossa on liike- ja / tai yhteistiloja.    Rakennusjärjestys  Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.  Muut suunnitelmat ja päätökset  Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti Ounasvaarantie 2 ja Pal-laksentie 1 asemakaavanmuutosehdotuksen uudelleen valmistel-tavaksi 15.12.2015 sen selvittämiseksi, olisiko hanke taloudelli-sesti toteuttamiskelpoinen jonkin verran pienemmällä rakennusoi-keudella sekä uuden pysäköintiohjeen huomioimiseksi (§406).   Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Mellunkylän alueellisen kehittämissuunnitelman 10.2.2011.    Pohjakartta   Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan.  Maanomistus  Helsingin kaupunki omistaa katu- ja viheralueet. Korttelialue on yksityisomistuksessa.  Muut lähtökohdat  Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.   
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 SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET  Vireilletulo  Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 tonttien omistajien hake-muksesta.  Kaavahankkeen ensimmäinen osallistumis- ja arviointisuunni-telma (OAS, päivätty 5.3.2015) oli nähtävillä 16.3. - 10.4.2015. Nähtävilläolon aikana järjestettiin asukastilaisuus 25.3.2015. En-simmäinen kaavaehdotus oli kaupunkisuunnittelulautakunnan kä-sittelyssä vuonna 2015, jolloin lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun (15.12.2015). Kaavatyö käynnistettiin uu-delleen vuonna 2019 ja päivitetty OAS sekä kaavan valmisteluai-neistoa laitettiin nähtäville syksyllä 2019.   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 
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston  nähtävilläolo   Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan päi-vitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.   Vireilletulosta ja päivitetyn OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtä-villäolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutisissa.  Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluai-neistoa oli nähtävillä 11.11.–16.12.2019 seuraavissa paikoissa: 
 Kontulan kirjastossa, osoite Ostostie 4 
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  Yhteenveto viranomaisten kannanotoista  
 Helsingin seudun ympäristöpalveluilla (HSY) ei ollut huo-mautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kannanotto kohdistui Raide-Jokeri 2 pikaraitiotiehen varautumiseen ja sii-hen liittyviin liittymäjärjestelmiin sekä liityntäpysäköintiin.  
 Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui suunniteltuun täyden-nysrakentamisen tapaan suhteessa ympäröivään kaupunkira-kenteeseen ja olemassa olevan rakennuskannan dokumentoi-miseen ennen purkutöitä.  Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä si-ten, että 
 kaavaratkaisussa on huomioitu tilavaraus pikaraitiotielle sovel-tuvalle risteysratkaisulle. Mellunmäentien ja Pallaksentien ris-teys on mahdollista rakentaa myös liikennevaloilla ohjattuna.  
 kaavaratkaisussa edellytetään korttelin rakennushistoriallista dokumentointia ennen rakennus- tai purkuluvan myöntämistä.  Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.   Yhteenveto mielipiteistä   Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta kohdistuivat 
 alueen yleiseen kehitykseen ja Mellunmäen keskukseen 
 rakentamisen tapaan ja laatuun 
 kaavaratkaisun vaikutuksiin ympäristöön ja naapurustoon 
 liiketiloihin 
 purkamiseen  
 liikenteeseen ja pysäköintiin 
 maaperään 
 tulevaan asukasrakenteeseen 
 kaavaprosessiin ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman teksti-sisältöihin.  Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että 
 kaavaratkaisussa rakentamista on porrastettu siten, että kor-keimmat rakennukset sijoittuvat pääosin korttelin eteläreunalle Mellunmäentien puolelle ja matalammat korttelin pohjoisreu-nalle Ounasvaarantien puolelle. 
 viitesuunnitelmasta on laadittu varjostustutkielma.  
 kaavaratkaisussa on annettu rakentamisen laatua ohjaavia määräyksiä ja edellytetään Helsingin viherkertoimen käyttöä.  
 kaavaratkaisussa edellytetään liiketilojen sijoittamista katuta-soon Pallaksentiellä ja Mellunmäentiellä.  
 osana hanketta tutkitaan kiertotalousratkaisuja ja edellytetään purkukartoituksen laatimista.  
 kaavaratkaisussa edellytetään perheasuntojen toteuttamista ja yksiöiden enimmäismäärää on rajoitettu sekä on annettu mää-räys koskien yksiöiden keskipinta-alaa.  
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 kaavaselostukseen on korjattu osallistumis- ja arviointisuunni-telman virheellinen ilmaus korttelin tonttien omistajista, osallis-tumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty.  Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl. Vastineet mielipiteisiin on esi-tetty vuorovaikutusraportissa.   Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  Asemakaavamuutoksen ensimmäinen versio oli kaupunkisuunnit-telulautakunnan käsittelyssä vuonna 2015, jolloin lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun (15.12.2015). Val-misteluun palautetutussa kaavaehdotuksessa korttelialuetta reu-nustivat 6–10-kerroksiset rakennusmassat, joihin sisältyi kolme 12–16-kerroksista tornimaista osaa. Korttelin sisällä 4–8-kerroksi-nen rakennusmassa jakoi korttelin kahdeksi erilliseksi piha-alu-eeksi. Pysäköinti oli sijoitettu pihakannen alle kahteen kerrok-seen. Kaavaratkaisussa rakennusoikeutta oli yhteensä 61 600 k-m2, josta 1400 k-m2 oli katutason monikäyttötilaa. Korttelitehok-kuus oli e=2,8.   Palautuksen jälkeen kaavaehdotusta kehitettiin kaupunkisuunnit-teluviraston toimesta yhteistyössä kaavamuutosta hakeneiden yh-tiöiden kanssa alustavaksi luonnokseksi, joka oli esillä osana päi-vitettyä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa syksyllä 2019. Luon-noksessa rakentamisen korkeutta oli madallettu, korttelikokoa pie-nennetty, ja pysäköinti oli osoitettu osin keskitetysti pysäköintilai-tokseen korttelin itäreunalle sekä osin pihakannen alle korttelin länsireunalla. Korttelialueen halki oli osoitettu jalankulkuyhteys. Varsinaisesti hankkeen viitesuunnittelu käynnistyi uudelleen syk-syllä 2019 alustavan luonnoksen pohjalta.   Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:  
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)  
 Helen Oy  
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala     
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 25.5.–23.6.2020  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.  Muistutukset   Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta.    Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat  
 täydennysrakentamisen määrään ja korkeuteen  
 lähiympäristön merkitykseen ja pihatiloihin 
 pysäköintiin ja metroasemaan 
 purkamisen ja rakentamisen haittoihin 
 asukasrakenteeseen 
 hiilijalanjälkilaskelmiin 
 kaavaprosessin lainmukaisuuteen   Viranomaisten lausunnot  Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-tuivat yleisiin vesihuoltolinjoihin ja täydennysrakentamisen mää-rään.   Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)  
 kaupunginmuseo  Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä (HSL).  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.    Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:  Muistutusten johdosta: 

 Kaavakarttaan on lisätty määräys, joka edellyttää sisäpiho-jen asuinrakennusten julkisivujen toteuttamista vaaleina pi-hojen valoisuuden parantamiseksi.  
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Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta: 
 Kaavakartan yksiöitä koskeva määräys vähimmäiskeski-pinta-alasta on muutettu 30 m2:stä 28 m2: iin hankkeen to-teuttamisedellytysten vuoksi. Muutos on korjattu kaava-selostukseen. 
 Kaavakartan asuinrakennuksia ja pysäköintilaitoksen julki-sivuja koskevia määräyksiä on tarkistettu siten, että on sal-littu myös aurinkoenergiaa keräävien materiaalien käyttö julkisivuissa. 
 Kaavakartan pysäköintilaitoksen julkisivuja koskevan mää-räyksen materiaalimaininta ”paikalla muurattua poltettua 

tiiltä” on muutettu muotoon ”paikalla muurattua tiiltä”, jolloin määräys on yhdenmukainen asuinrakennuksia koskevan julkisivumääräyksen kanssa.  Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia. Ase-makaavamerkintöjen selityksissä istutettavan alueen osa, sijainti ohjeellinen - merkinnän symboli on tarkistettu vastaamaan kaava-kartan merkintää. Lisäksi on korjattu kirjoitusvirheitä kaavakar-tasta.  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). 
 Kaavaselostuksen asemakaavan kuvausta ja vaikutusten arvi-ointia on täydennetty aurinkoenergian keräävien materiaalin käytön sallivan julkisivumääräyksen osalta sekä sisäpihoilla edellytettävien vaaleiden julkisivumateriaalien osalta. 
 Kaavakartan nimiö on päivitetty. 
 Kirjoitusvirheitä on korjattu kaavaselostuksesta.   Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-teltu asianomaisten tahojen kanssa.  Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle  Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 27.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12421 hyväksymistä.   Helsingissä 3.11.2020  Tuomas Hakala vs. asemakaavapäällikkö  



   33 (33)  

  

nro 12421 
 
 
 
 
 
Kaupunkistrategian ja maanalaisen yleiskaavan huomioon ottaminen 

Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen kaupunginval-tuusto on 13.10.2021 hyväksynyt uuden Kasvun paikka - Helsin-gin kaupunkistrategian 2021 - 2025 ja 16.5.2021 uuden Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 (nro 12704). Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa uuden kaupunkistrategian ja maanalaisen yleiskaavan 2021 kanssa.  
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista edistämällä asuntotuotantoa hyvien (joukkoliikenneyh-teyksien äärellä), vahvistamalla kaupunginosan elävyyttä ja oma-leimaisuutta sekä ehkäisemällä alueiden välistä eriytymistä. 
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan 19.8.2021) mukaan alueella ei ole maanalaisia tilavarauksia. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.  
Helsingissä 1.2.2022  
 
Marja Piimies 
asemakaavapäällikkö 
 




















































































































































































































































































































































