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3
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Myllymatkantie 6 ja 
Myllypurontie 22 alueen asemakaavan muutokseksi (nro 12328) (a-
asia)

HEL 2013-016412 T 10 03 03

Ksv 1821_4

Esitysehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 27.1.2015 päivätyn 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) 
korttelin 45136 tontin 1 ja korttelin 45137 sekä liikenne-, katu- ja 
puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12328 
hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 
päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Samalla lautakunta päättää

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat 
lausunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen 
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta 
ehdotuksen sisältöä.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa asuntojen nykyiseen 
korttelirakenteeseen sovitetun lisärakentamisen Myllypurossa Heka-
Myllypuron vuokratalotonteilla Myllypurontien varrella, Orpaanportaan 
pohjoispuolella. Nykyisistä asuinkerrostalotonteista muodostetaan 
uusia ohjeellisia tontteja lisärakentamista varten. Nykyiset kävely- ja 
polkupyöräraitit kaava-alueella säilytetään. Katuyhteydet uusille 
tonteille ovat Myllypurontieltä ja Myllymatkantieltä. Uutta 
asuntokerrosalaa on 15 100 k-m² ja katutason liike- ja palvelutilaa 640 
k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 350–500 henkeä.

Esittelijän perustelut
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Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin 
strategisten tavoitteiden toteutumista. Asemakaavan muutos on tehty 
kaupungin aloitteesta. 

Alue sijaitsee Myllypurossa noin 600–900 metrin etäisyydellä 
metroasemasta pääosin 1960-luvulla rakennetulla 
asuinkerrostaloalueella.

Lähtökohdat

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on alue on kerrostalovaltaista 
aluetta palveluineen. Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. 
Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1962 ja 2007. Voimassa 
olevassa asemakaavassa tontti 45137/1 on yhdistettyjen liike- ja 
asuinkerrostalojen korttelialuetta ja 45136/1 asuinkerrostalojen 
korttelialuetta. Myllypurontie ja Myllymatkantie ovat katualuetta. 
Nykyistä rakentamista alueella on 21 398 k-m². 

Kaupunki omistaa alueen ja on vuokrannut tontit. 

Nykyään kaava-alueen tonteilla on viisi vuosina 1964 ja 1966 
rakennettua kerrostaloa ja siellä on liikerakennus, jossa toimii 
päivittäistavarakauppa ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 
Lamellitalojen kerrosluvut vaihtelevat neljästä kahdeksaan. Asuintalot 
ovat Heka-Myllypuron vuokrataloja.

Myllypuron viheralueet ovat suurimmalta osalta kaupunkimetsiä. 
Alueen yleisilme on vehreä ja sisäiset näkymät pitkiä. 

Alue tukeutuu Myllypuron ostoskeskuksen ja Itäkeskuksen palveluihin.

Alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Maaperä on 
suurimmaksi osaksi kitkamaata ja kallion pinta on paikoin näkyvissä. 
Perustamisolosuhteet ovat hyvät. Osa kaava-alueesta on 
Myllypurontien liikenteen melualueella ja moottoriajoneuvoliikenne 
heikentää ilmanlaatua kadun läheisyydessä. 

Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda edellytyksiä 
täydennysrakentamiselle Myllypuron hyvien palveluiden, 
virkistysalueiden ja joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä. 
Asuinkerrostalorakennusten korttelialueet (AK) sijoittuvat 
Myllypurontien ja Orpaanportaan varteen sekä Myllymatkantien 
päätteen tuntumaan. Määräyksellä sallitaan rakennettavaksi myös 
opiskelija ja erityisasumista sekä ikäihmisten palveluasumista. 
Pistetalot ovat tasaisena nauhana Orpaanportaan varrella. 
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Läntisimmän pistetalon katutasossa on liiketila ja päällä on seitsemän 
asuinkerrosta. Muiden pistetalojen kerrosluku vaihtelee kuudesta 
seitsemään. Myllypurontien varressa sen suuntaisesti on kaksi 
viisikerroksista lamellitaloa maanpäällisen yksikerroksisen 
pysäköintitalon päällä. Ne liittyvät alueen eteläpuolella olevaan kadun 
varren tuntuman rakentamiseen. Lisäksi Myllymatkantien päätteen 
tuntumassa on kortteleiden välisen kapean puistoakselin ja ulkoilureitin 
suuntainen viisikerroksinen lamellitalo ja sen itäpuolella erillinen 
pysäköintitalo. Nykyisen rakentamisen ja lisärakentamisen autopaikat 
ovat maantasossa ja kahdessa pysäköintilaitoksessa.

Alueen liikenneyhteydet ovat hyvät eri kulkumuodoilla. Myllypurontiellä 
on useita bussiliikenteen yhteyksiä Itäkeskukseen ja Mellunmäkeen. 
Metroasema on 600 metrin päässä. Tontit liittyvät autoliikenteen osalta 
liikenneverkkoon Myllypurontieltä ja Myllymatkantieltä. Myllypurontiellä 
on molemmin puolin ajorataa jalankulku- ja pyörätie. Alueen 
eteläpuolella on Orpaanporras, joka Myllypuron jalankulun- ja pyöräilyn 
itä-länsisuuntainen pääyhteys ja itäpuolella Myllynsiipi, vastaavanlainen 
pohjois-eteläsuuntainen pääyhteys. Autopaikkojen määrät ovat 
kaupunkisuunnittelulautakunnan 7.2.2012 hyväksymän 
autopaikkamäärien laskentaohjeen mukaisia. Vieraspysäköintipaikat 
voivat olla pääosin tonteilla. 

Ohjeelliselle tontille 45137/3 on osoitettu kerrosalaa enintään 640 k-m² 
liike-, myymälä-, kahvila-, ravintola-, sosiaalipalvelu-, terveydenhuolto-, 
toimisto- tms. tiloja varten. Kaavassa on määräys rakennusalan osasta, 
jossa saa olla tiloja ympäristölle haittaa tuottamatonta liike-, 
työskentely-, palvelu- tai toimistotiloja varten asemakaavassa annetun 
kerrosalan lisäksi enintään 60 k-m². 

Puistovyöhykkeiden jalankulun ja pyöräilyn reittiyhteydet säilyvät, 
samoin puistoalue Orpaanportaalta pohjoiseen. 

Uudisrakentaminen on sovitettu nykyisen luonnonympäristön ja puiston 
maastonkorkeuksiin siten, että liittyminen nykyiseen ympäristöön olisi 
vähäeleistä ja luontevaa. Pienemmät korttelialueiden väliin sijoittuvat 
puistoalueet säilyvät entisellään metsäisinä. Kerrostaloalueen yleisilme 
säilyy puistomaisena, lisärakentamisen luodessa uusia, paikoin hieman 
tiiviimpiä pihatiloja. 

Alueella on olemassa oleva teknisen huollon verkosto, asemakaavan 
toteuttaminen edellyttää johtosiirtoja, tonttiliittymien järjestelyjä sekä 
katuvalaistuksen muutoksia.

Asemakaavamuutosta varten on tehty melun leviämisselvitys. 
Pääosalla julkisivuista saavutetaan tavanomaisilla rakenteilla riittävä 
asuntojen ääneneristys. Kuitenkin Myllypurontien puoleisille julkisivuille 
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kohdistuu enimmillään 67–68 dB keskiäänitaso, joten niille julkisivuille 
on annettu määräys asuinrakennuksen julkisivun äänitasoerosta. 
Asunnot tulee suunnitella siten, että ne eivät avaudu yksinomaan 
Myllypurontien puolelle. Julkisivuille, joille kohdistuu yli 65 dB melua, ei 
suositella sijoitettavaksi parvekkeita. Kuitenkin niiden asemasta 
viherhuoneita on sallittu rakennettavaksi kerrosalan lisäksi edellyttäen, 
että melutason ohjearvot eivät muilla ratkaisuilla ylittyisi.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset ja kustannukset

Asuntojen täydennysrakentaminen hyvien julkisten liikenneyhteyksien 
varteen ja monipuolisten palvelujen lähelle on tarkoituksenmukaista 
maankäyttöä. 

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa seuraavasti:

Katualueet  120 000 euroa
Aukio  100 000 euroa
Sähköverkko  80 000 euroa
Johtosiirrot   
 vesihuolto 100 000 euroa
 kaukolämpö 50 000 euroa
 kaasu 30 000 euroa
 tietoliikenne 20 000 euroa
   
Yhteensä  500 000 euroa

Toteutus

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) toimii olemassa olevassa 
liiketilassa tällä hetkellä. Uudisrakentaminen tulee toteuttaa siten, että 
MLL:n toiminta voi jatkua väliaikaisissa tiloissa kunnes uusi liiketila on 
valmis.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeillä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (päivätty 13.12.2013 ja 2.1.2014).

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan 
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lähtökohtia ja tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 22.1.2014. 
Osallisille lähetettiin asemakaavan valmisteluaineisto ja 14.10.2014 
päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (kirje päivätty 
14.10.2014). Sitä koskeva keskustelutilaisuus pidettiin 22.1.2014.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä kaupunginkanslian, kiinteistöviraston, 
rakennusviraston, opetusviraston, Helsingin opiskelija-asuntosäätiön, 
asuntotuotantotoimiston, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja 
varhaiskasvatusviraston kanssa.

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat mahdollisiin meluhaittoihin 
Myllypurontien varressa, toimivien kulku- ja liikenneyhteyksien 
sulkemattomuuteen, nykyisten ja siirrettävien vesihuoltolinjojen 
tilavarauksiin ja tonttien väliseen vesijohtoon sekä jäte- ja 
hulevesiviemäriin, joukkoliikenteen häiriytymättömyyteen 
rakennustöiden aikana sekä siihen, että lisärakentamisesta ei 
aiheutuisi nykyisille asukkaille ylimääräisiä lisäkustannuksia 
pysäköintijärjestelyistä. 

Ympäristökeskuksen ilmoittamat asiat on otettu huomioon 
kaavaehdotusta valmisteltaessa laatimalla kaavoituksen yhteydessä 
meluselvitys liikenteen melun torjumiseksi. Muilta osin kannanotoissa 
esitetyt asiat on otettu huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa.

Viranomaisten kannanotot ja lausunnot ovat liitteenä.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle 
saapunut kirjeitse 23 mielipidettä, jotka ovat liitteenä. Mielipiteistä 8 
koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä 15 koski päivitettyä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja asemakaavan 
valmisteluaineistoa. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty 
keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse. 

Saapuneet mielipidekirjeet (23 kpl) ovat liitteenä. 

Saadut mielipiteet kohdistuivat muun muassa 
kaupunkisuunnitteluviraston selvitykseen täydennysrakentamisen 
mahdollisuuksista vuodelta 2013, kestävään kehityksen toteuttamiseen 
suunnitelmassa, slummiutumiseen, omistus- ja hallintamuotojen 
valintaan ja tasapainoon sekä asumismuotoihin, arvioihin kiinteistöjen 
ja asuntojen hinnanmuodostuksesta, kaavasuunnittelun lähtökohtiin ja 
siihen liittyvään vuorovaikutukseen, valmisteluaineiston esitystapoihin, 
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lisärakentamisen arkkitehtuurin luonteeseen, hankkeen kerrosalan 
suureen kokonaismäärään, lisärakentamisen kerroslukuihin, 
rakennusalojen sijainteihin ja Myllypurontien varren pysäköintilaitoksen 
ajoneuvoliittymän sijaintiin, palveluiden tarpeeseen, liike-, 
sosiaalipalvelu-, ja toimistotilojen tarpeisiin, lisärakentamisen 
varjostusvaikutuksiin ja asumisen yksityisyyteen, nykyisiin kävely- ja 
pyörätieyhteyksiin, vehreisiin kävelyraitteihin ja viheralueisiin, 
Myllymatkantien liikenteeseen, ajoneuvoyhteyteen Myllymatkantie 22 
tontille, piha- ja ulko-oleskelutiloihin, pelastusteihin, 
autopaikkajärjestelyihin, teknisen huollon riittävyyteen, toteutukseen ja 
ylläpitoon, maansiirtoon liittyvistä räjäytystöihin sekä 
tietoliikenneverkkojen toimivuuteen.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että 
valmisteluaineistossa uuden kerrosalan kokonaismäärä oli 16 470 k-m² 
ja se pienennettiin kaavaehdotukseen 15 100 k-m². Kaavaan on myös 
lisätty eräitä asuinrakennusten rakennusaloja koskeva määräys 
rakennukseen sallittavaksi tiloja ympäristölle haittaa tuottamatonta liike-
, työskentely-, palvelu- tai toimistotiloja varten asemakaavassa annetun 
kerrosalan lisäksi enintään 60 k-m², joita varten ei tarvitse rakentaa 
autopaikkoja eikä väestönsuojaa. Lisäksi kaksi pistetaloa on siirretty 
poispäin Orpaanportaasta ja sen varteen on annettu kaavamääräys 
luonnonmukaisena säilytettävistä tai puilla ja pensailla istutettavista 
alueen osista, joissa muun muassa tulee katuun tai pihaan liittyvät 
maaston tasoerot sovittaa yhteen viheralueen maanpinnan kanssa 
maisemaan sopivin luiskin ja joissa istutukset ja välttämättömät 
maastotyöt on suoritettava alueen luonteeseen soveltuvalla tavalla.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät 
viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet 
laajemmin. Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistio 
keskustelutilaisuudesta. 

Jatkotoimenpiteet

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa 
aluetta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta kaupunginmuseon, 
Helen Oy:n, kiinteistölautakunnan/kiinteistöviraston, 
pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan/rakennusviraston, 
rakennusvalvontaviraston, varhaiskasvatusviraston, opetusviraston, 
asuntotuotantotoimiston, ympäristölautakunnan/ympäristökeskuksen, 
Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY:n vesihuollon sekä muut mahdollisesti 
tarvittavat lausunnot.
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Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymisestä päättää 
kaupunginvaltuusto. 

Bostads Ab Kvarnhyddan hallitus (Neulapadontie 10, 00920 Helsinki) 
on ilmoittanut haluavansa tiedon asian jatkokäsittelystä.
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