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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee rakentamattomaksi jäänyttä, kirk-
kojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta
(YK), joka sijaitsee Arentipuiston kulmassa, Malminkartanossa.
Korttelialue muutetaan asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen kort-
telialueeksi ensisijaisesti vanhusten asuntoja ja palvelukeskusta
varten (AKS). Julkisia palvelu- ja liiketiloja tulee rakentaa vähin-
tään 10 % alueen kokonaiskerrosalasta.

Kaavamuutoksen kokonaiskerrosala on 6 500 k-m². Alueen ra-
kennusoikeus kasvaa 5 200 k-m². Ratkaisu mahdollistaa ikäänty-
vien palveluasumisen Malminkartanossa ja tehostaa kaupunkira-
kennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (pii-
rustus nro 6763), jonka mukaan Puustellintien länsireunalle ra-
kennetaan uusi jalkakäytävä korvaamaan kaavaratkaisun myötä
poistuva jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Jalkakäytävän rakentami-
sen myötä Puustellintien katualue laajenee korttelialueen ja Aren-
tipuiston puolelle, mikä on huomioitu kaavamuutoksessa.

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavamuutos on tehty
maanomistajan hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö
on neuvoteltu hakijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollista ikääntyvien palvelu-
asuminen Malminkartanossa. Kaavaratkaisu edesauttaa kaupun-
gin strategisten tavoitteiden toteutumista mm. siten, että:

- Olemassa olevaa korttelirakennetta tehostetaan hyvien rai-
deyhteyksien varrella.

- Jalankulun edellytyksiä parannetaan lisäämällä maantasoker-
roksen aktiivisuutta ja parantamalla kävely-yhteyksiä.

- Huolehditaan riittävästä ikääntyvien asuntotuotannosta.

- Varaudutaan ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviin hulevesiin
ja parannetaan hulevesien hallintaa hulevesien viivytysraken-
teita edellyttämällä.
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Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 5 451 m2. Alueen nykyinen raken-
nusoikeus on 1 300 k-m². Kaavaratkaisun myötä tontin rakennus-
oikeus kasvaa 5 200 k-m². Kaavaratkaisun kokonaiskerrosala on
6 500 k-m².

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on voimassa olevassa asemakaavassa kirkkojen ja muiden
seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK). Rakentamatto-
maksi jäänyt tontti on nykyisin maisemallisesti ja toiminnallisesti
osa Arentipuistoa. Puisto on tällä hetkellä paikoin epäsiisti ja tur-
vattoman oloinen alue, jolla ei ole mainittavaa maisemakuvallista
merkitystä. Puistossa on paikoin avokallioalueita. Alue toimii läpi-
kulkupaikkana. Viereinen Puustellintien asuinkortteli on rakentu-
nut Malminkartanon muusta rakenteesta poiketen vasta 2000-lu-
vulla. Tässä korttelissa kerrostalot reunustavat aluetta umpikortte-
limaisesti ja korttelin sisäpihalle on sijoitettu matalampia paritaloja.

Kaavaratkaisu:

Asuntolatyyppisten kerrostalojen korttelialue (AKS)
Alueelle saa sijoittaa ensisijaisesti vanhusten asuntoja, palvelu-
keskuksen ja julkisia palvelu- ja liiketiloja. Palvelu- ja liiketilat tulee
sijoittaa rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen ja niiden tulee
avautua pääasiallisesti Puustellintien puolelle. Palvelu- ja liiketilat
on edellytetty rakennettavan hiukan tavanomaista korkeampana:
kerroskorkeuden tulee olla vähintään 3,6 m. Korkeampi kerroskor-
keus mahdollistaa ravintolatilojen sijoittamisen ensimmäiseen ker-
rokseen ja antaa vaadittujen suurten ikkunoiden lisäksi tiloille jul-
kisen tilan luonnetta. Tavanomaisiin asuntoihin rinnastettavia se-
nioriasuntoja saa sijoittaa alueelle enintään 70 % alueen koko-
naiskerrosalasta.

Korttelialueen rakentaminen on sijoitettu tontin keskiosaan, kui-
tenkin niin lähelle Malminkartanontien katualuetta kuin se on ollut
olemassa olevan kunnallistekniikan kannalta mahdollista. Tontin
pohjoissivulla kulkevan päävesijohdon vaatima 12 metrin suoja-
vyöhyke on huomioitu rakennusalan sijoittelussa. H:n muotoinen
rakennusala tukee alueelle suunniteltua toimintaa, mahdollistaa
rakennuksen raittiinilman oton riittävän etäältä Malminkartanon-
tiestä ja suojaa rakennuksen eteläpuolelle sijoitettuja ulko-oleske-
lualueita tieliikenteen melulta. Uudisrakentamisen kerroskorkeus
vaihtelee neljästä viiteen. Julkisivumateriaaliksi on edellytetty pai-
kalla muurattu tiili. Julkisivumuurauksen värisävyn, ladonnan tai
saumauksen tyylin tulee vaihdella rakennusosien välillä. Raken-
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nuksen pelastautuminen hoidetaan sisäisesti kolmella poistumi-
sportaalla. Näin ollen rakennuksen ulkopuolista pelastustietä ei
tarvitse rakentaa ja ulko-oleskelualueille ja kasvillisuudelle jää
enemmän tilaa.

Alueelle ajetaan Puustellintieltä. Autopaikat on sijoitettu maanta-
soon alueen kaakkoiskulmaan. Alueelle sijoittuva avokallioalue on
säilytetty kaavaratkaisussa. Tontilla kasvavat kookkaat männyt on
kaavamääräyksin määrätty säilytettäviksi.

Liikenne

Lähtökohdat

Malminkartanontien liikennemäärä kaavamuutosalueen tieosuu-
della on nykyisin 11 300 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Kaava-
muutosalueen kohdalla Puustellintien liikennemäärän on arvioitu
olevan noin 500 ajoneuvoa arkivuorokaudessa.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun mukainen kerrosala tuottaa noin 70 ajoneuvoa ar-
kivuorokaudessa, mikä ei merkittävästi lisää Malminkartanontien
tai Puustellintien ajoneuvoliikennemääriä. Kaavaratkaisu katkai-
see tontin läpi kulkevan kulkureitin Arentipuistosta Malminkarta-
nontielle, mutta Puustellintien länsisivulle rakennettava uusi jalka-
käytävä korvaa katkaistun yhteyden. Jalkakäytävän rakentaminen
Puustellintien länsisivulle edellyttää noin 3 metrin levyisen kortteli-
ja puistoaluesuikaleen muuttamista katualueeksi.

Palvelut

Lähtökohdat

Malminkartanosta löytyy kattava valikoima julkisia ja yksityisiä pal-
veluja. Malminkartanon kirjasto sekä terveys- että juna-asema si-
joittuvat alle 500 metrin etäisyydelle kaavamuutosalueesta. Lä-
himmät vanhusten palveluasumisen yksiköt sijoittuvat Kannelmä-
keen.

Kaavaratkaisu

Kaavamuutos mahdollistaa Malminkartanon palvelukokonaisuu-
den täydentämisen ikääntyvien palveluasumisella. Uudisraken-
nuksen ensimmäiseen kerrokseen suunnitellut ravintolapalvelut
ovat kaikkien käytettävissä. Uudet asukkaat edesauttavat ole-
massa olevien palvelujen säilymistä alueella. Asumista ja työpaik-
koja sekoittava kaavaratkaisu on Malminkartanon alkuperäisten
suunnittelutavoitteiden mukainen.
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Esteettömyys

Asemakaava-alueen itäreunalle rakennettavan jalankulkuyhtey-
den ja maaston korkojen yhteensovittamisessa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota esteettömien yhteyksien järjestämiseen. Muilta
osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia
aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Malminkartanon rakentamisen yhteydessä 1970 1980-luvuilla,
pääosa kaavamuutosalueen puustosta on kaadettu. Alue on ny-
kyisin luonnontilainen. Keskiosaan on kasvanut runsaasti nuoreh-
koja kuusia ja lehtipuita. Metsä on paikoin ylitiheä ja vesakoitunut.
Tievalaisimia, roska-astioita, penkkejä ja avokalliota on töhritty.
Reittien pinnoitteet ovat osittain levinneet metsään. Alueen maise-
malliset ja luontoarvot ovat vaatimattomat. Kaava-alueen kaak-
koiskulmaan sijoittuu pieni avokallioesiintymä, jonka läheisyy-
dessä kasvaa kookkaita mäntyjä. Arentipuiston kulkureitit sijoittu-
vat osittain kaavamuutosalueelle.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisussa uudisrakentaminen on sijoitettu alueelle kerrok-
siin: näin rakentaminen sijoittuu pienemmälle maapinta-alalle ja
luonnonympäristölle ja kasvillisuudelle jää enemmän tilaa. Kaava-
alueelle sijoittuvan avokallion säilyminen on huomioitu kaavamuu-
toksessa. Suunniteltu toiminta vaatii tavanomaiseen asumiseen
verrattuna vähemmän autopaikkoja, mikä edesauttaa luonnonym-
päristön ja avokallion säilyttämistä alueella. Tontilla kasvavien
kookkaiden mäntyjen säilyttäminen on kirjattu kaavamääräyksiin.
Rakentamisen alle osittain jäävät kulkureitit korvataan Puustellin-
tien varteen rakennettavalla jalkakäytävällä. Kaavaratkaisu ei hei-
kennä kävely-yhteyksiä eikä katkaise virkistysreittejä. Asumisen
lisääminen nykyisin turvattoman oloisen Arentipuiston viereen pa-
rantaa alueen sosiaalista kontrollia.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, alle 500 metrin päähän
Malminkartanon juna-asemasta sijoittuva alue on nykyisin raken-
tamaton. Alueen yhdyskuntatekninen verkosto on rakennettu.
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Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu tehostaa asemanseutujen maankäyttöä ja paran-
taa alueen lähiympäristössä jalankulun edellytyksiä. Ratkaisu pa-
rantaa olemassa olevien joukkoliikenneyhteyksien käyttöastetta ja
vähentää tarvetta yksityisautoiluun. Ratkaisu sijoittuu jo rakennet-
tuun ympäristöön eikä edellytä yhdyskuntatekniseen verkkoon
suuria muutostarpeita. Lisääntyvien hulevesien hallintaan on kiin-
nitetty erityistä huomiota edellyttämällä hulevesien viivytystä kaa-
vamääräyksin ja varaamalla tilaa hulevesien viivytysratkaisuille.
Kaavamuutoksen yhteydessä on laadittu hulevesiselvitys, jonka
tuloksiin edellytetyt viivytysrakenteet perustuvat.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Malminkartanontien eteläreunassa sijaitsee 1000 mm päävesi-
johto. Tarvittavan suojaetäisyyden turvaamiseksi korttelin 33249
reunaan on merkitty noin neljä metriä leveä johtokuja-aluevaraus.
Voimassa olevan asemakaavan mukaisen rakentamisen yhtey-
dessä Puustellintielle on rakennettu jakeluvesijohdot, jäteve-
siviemäröintiä, kaukolämpöjohdot ja sähkönjakelu.

Kaavaratkaisu

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen verkoston piirissä. Kaavarat-
kaisussa päävesijohdon tarvitsemaa suojaetäisyyttä on laajen-
nettu tontilla noin kuuden metrin leveyteen Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kuntayhtymän esittämän mielipiteen mukaisesti.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Alue sijoittuu kallioselänteiden väliin. Maapeitteen paksuus alu-
eella on pääosin yli 3 metriä ja se on todennäköisesti silttiä tai
hiekkaa. Alueen eteläosassa on kallioista aluetta ja osin avokal-
liota. Alue on topografian puolesta helposti kuivatettavissa. Tar-
kemmat maaperäselvitykset tehdään rakennuslupaprosessin yh-
teydessä.

Alue on nykyisin luonnontilainen. Alueella ei ole tiedossa pilaantu-
neita maa-alueita.

Kaavaratkaisu

Kaava-alue on rakennettavuudeltaan normaalia aluetta. Kaavarat-
kaisun toteuttaminen ei vaadi maa-alueiden kunnostusta.
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Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Malminkartanontien vilkas liikenne aiheuttaa alueelle melua ja il-
manlaatuongelmia.

Vuoden 2012 meluselvityksen mukaan alueelle kohdistuu päivällä
paikoin yli 65 dB:n tieliikennemelu. Yöajan tieliikenteen keskiääni-
tasot ovat pääosalla alueesta alle 50 dB. Raideliikenne ei aiheuta
ympäristöhäiriöitä alueelle.

Suunnittelualue, kuten koko Malminkartanon alue, sijoittuvat Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman vuoden 2025 kehitysennustetta ku-
vaavan lentomelualueen Lden > 50 dB sisäpuolelle. Tällöin asuin-
rakennuksille tulisi antaa asemakaavassa 32 dB äänitasoerovaati-
mus lentomelua vastaan.

Kaavaratkaisu

Malminkartanontien liikenteen aiheuttamat ilmanlaatuongelmat on
huomioitu kaavaratkaisussa kirjaamalla kaavamääräyksiin: Ra-
kennuksessa tulee olla keskitetty suodattimilla varustettu ilman-
vaihtojärjestelmä, johon tuloilma otetaan kattotasolta mahdollisim-

Kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä alueelle teetettiin asema-
kaavatasoinen meluselvitys. Selvityksessä on tutkittu suunniteltu-
jen rakennusten piha-aluille ja julkisivuihin kohdistuvia päivä- ja
yöajan keskiäänitasoja vuoden 2040 ennustetilanteen mukaisilla
liikennemäärillä. Lisäksi on tutkittu tontille nykytilanteessa kohdis-
tuvia melutasoja. Malminkartanontien liikennemäärän on arvioitu
kasvavan tulevaisuudessa, minkä vuoksi ennustetilanteen meluta-
soja on käytetty kaavaratkaisun mitoittavana tekijänä.

Selvityksen mukaan suunniteltu rakennusmassoittelu suojaa ete-
läisiä piha-alueita tieliikenteen melulta. Päivä- ja yöajan ohjearvot
eivät ylity tontin eteläosissa oleskelupihojen alueella. Suunniteltu-
jen rakennusten julkisivuihin kohdistuu korkeimmillaan 64 dB:n
keskiäänitaso päiväaikana, Malminkartanontien puoleisilla julkisi-
vuilla. Ääneneristävyysvaatimus on tällöin L= 29 dB. Päiväajan
keskiäänitasoa käytetään mitoittavana arvona, sillä äänitasoero
on päiväaikana suurempi kuin yöaikana.

Lentomelualueelle Lden > 50 dB sijoittuminen edellyttää asuinra-
kennuksilta 32 dB:n äänitasoerovaatimusta lentomelua vastaan.
Koska lentomelun vaatima ääneneristävyys on kaavamuutosalu-
eella tieliikenteen vaatimaa ääneneristävyyttä korkeampi, on len-
tomelun vaatimaa ääneneristävyyttä käytetty mitoittavana arvona.
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Malminkartanontien liikenteen aiheuttamat meluhaitat ja Malmin-
kartanoon vuoden 2025 ennustetilanteessa ulottuva lentomelu on
huomioitu kaavaratkaisussa siten, että kaavamääräyksiin on kir-

ennusten ulkokuoren ääneneristä-
vyyden L tulee olla vähintään 32 dB lento- ja tieliikennemelua

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Puustellintien uusi jalkakäytävä ja Malminkartanontien liittymän
nykyisen suojatien parannus 70 000 euroa.

Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa ja aiheuttaa näin maan-
omistajalle merkittävää hyötyä. Hakijan kanssa tulee käydä maa-
poliittiset neuvottelut kaupunginhallituksen tekemän päätöksen
(§ 685, 9.6.2014) mukaisesti ja sopia maankäyttösopimuksesta tai
kehittämiskorvauksesta.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen edellyttää jalkakäytävän rakenta-
mista Puustellintien länsireunaan. Muilta osin kaavaratkaisu tu-
keutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja rakennet-
tuun ympäristöön.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Tällä hetkellä luonnontilaisella alueella ei kasva merkittävää puus-
toa tai kasvillisuutta. Uusi rakentaminen on sijoitettu siten, että
olemassa oleva avokallio tulee säilymään alueella. Voimassa ole-
vaan asemakaavaan nähden kaavaratkaisun vaikutukset luontoon
ja maisemaan on vähäiset.

Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen

Kaavaratkaisu tukeutuu pääosin olemassa olevaan tekniseen
huoltoverkkoon. Olemassa oleva tekninen huoltoverkko on huomi-
oitu kaavaratkaisussa siten, että uudisrakentamisesta ei aiheudu
haittaa olemassa olevalle verkostolle.

Vaikutukset kaupunkikuvaan

Kaavaratkaisussa uusi rakentaminen sijoittuu olemassa olevasta
kaupunkirakenteesta poiketen tontin keskiosaan. Yksi syy tähän
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on olemassa olevan teknisen huoltoverkon huomioinen suunnitte-
lussa. Kaavaratkaisussa on lisäksi haluttu avata uudisrakennuk-
sen pihatiloja Arentipuiston suuntaan. Puistonäkymät piha-alueilta
kompensoivat tontin vähäistä kasvillisuutta. Julkisivua koskevissa
kaavamääräyksissä on huomioitu, että uusi rakentaminen sopii
osaksi Malminkartanon yhtenäistä kaupunkikuvaa.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaavaratkaisu sijoittuu hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja katta-
vien lähipalveluiden välittömään läheisyyteen. Tämä vähentää yk-
sityisautoilun tarvetta. Ratkaisu tiivistää olemassa olevaa yhdys-
kuntarakennetta ja tukeutuu olemassa olevaan tekniseen verkos-
toon. Kaavaratkaisussa on kiinnitetty huomiota lisääntyvien hule-
vesien hallintaan muun muassa hulevesien viivytysrakenteita
edellyttämällä.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Kaavaratkaisu auttaa osaltaan turvaamaan ikääntyvien riittävää
asuntotuotantoa. Ratkaisu lisää hissillisiä kerrostaloja Malminkar-
tanossa ja parantaa ikääntyvien toimintamahdollisuuksia ja asu-
misen edellytyksiä Malminkartanon alueella. Alueen ympäristöhäi-
riöt on huomioitu uudisrakennuksen ja ulko-oleskelualueiden si-
joittelussa, julkisivun eristävyysmääräyksissä ja raittiinilman-
otossa. Asumisen sijoittaminen turvattomaksi koetun Arentipuis-
ton viereen parantaa puiston arvoa ja alueen turvallisuutta sosiaa-
lisen kontrollin kautta.

Muut vaikutukset

Kaavamuutos mahdollistaa ikääntyvien palvelukeskuksen sijoitta-
misen alueelle. Palvelukeskus ja siihen liittyvät julkiset palvelu- ja
liiketilat lisäävät jonkin verran alueen työpaikkoja. Ratkaisu moni-
puolistaa alueen palvelurakennetta ja alueen asumisratkaisuja,
mikä vahvistaa Malminkartanon kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta
asuinalueena.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavamuutosta koskee kolme erityistavoitetta:

- Alueiden käytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee
sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualu-
eelle.
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- Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule
sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.

- On varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja
varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta
ja laatua.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa alue on merkitty tiivistettäväksi alueeksi.
Alue on osa Malminkartanon maakunnallisesti arvokasta kulttuu-
riympäristöä. Laadittu kaavaratkaisu on voimassa olevien maa-
kuntakaavojen mukainen.

Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumi-
sen aluetta. Yleiskaava 2002 on tullut kokonaisuudessaan voi-
maan 19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta. Nyt
laadittu kaavaratkaisu on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on asuntovaltaista aluetta A2. Alueen keskeis-
ten katujen varsilla tulee mahdollistaa liike- ja muuta toimitilaa.
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Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoit-
teiden mukainen.

Asemakaava

Alueella on voimassa asemakaava nro 11085 (hyväksytty
23.4.2003 kaupunginvaltuustossa ja saanut lainvoiman 6.6.2003).
Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty kirkkojen ja
muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK). Voi-
massa olevan asemakaavan mukaista rakentamista ei ole toteu-
tettu.
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Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialue 33249 on yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki
omistaa korttelialuetta ympäröivät katu- ja puistoalueet.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitustyö on käynnistetty vuonna 2016 tontin omistajan hake-
muksesta (allekirjoitettu 11.11.2016). Vireille tulosta on ilmoitettu
osallisille kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma (päivätty 13.3.2017).
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Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (ent. opetusvirasto)
 sosiaali- ja terveystoimiala (ent. sosiaali- ja terveysvirasto)
 kaupunkiympäristötoimiala (entiset: kiinteistöviraston geotekni-

nen ja tonttiosasto, rakennusvalvontavirasto, rakennusvirasto,
ympäristökeskus)

 pelastuslaitos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä viitesuunnitelma-aineiston
nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n sekä viitesuunnitelma-aineiston nähtävillä-
olosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin uutiset-lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä viitesuunnitelma-aineis-
toa oli nähtävillä 27.3. 21.4.2017 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Malminkartanon kirjastossa, Puustellintie 3, ma-to klo 10 19,

pe-la 10 15
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavapäivystys pidettiin 4.4.2017 Malminkartanon kirjastossa. Li-
säksi hankkeen lähtökohtia esiteltiin Millainen Maltsu -kyselyn
purkutilaisuudessa asukkaille 16.3.2017.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Rakennusviraston (nyk. kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu) kan-
nanotto kohdistui alueen hulevesien hallintaan ja alueen korko-
maailman yhteensovittamiseen ympäröivien alueiden korkomaail-
man kanssa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut  kuntayhtymän kannanotto
kohdistui alueen pohjoissivulla kulkevaan päävesijohtoon ja sen
huomioimiseen alueen suunnittelussa.

Kiinteistöviraston tonttiosasto (nyk. maaomaisuuden kehittäminen
ja tontit) mainitsi kannanotossaan, että kaavamuutos vaikuttaa

http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/suunnitelmat.
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tontin arvoon ja käynnistänee tästä syystä maankäyttösopimus-
menettelyn.

Kiinteistöviraston geotekninen osasto (nyk. maaomaisuuden ke-
hittäminen ja tontit) huomautti kannanotossaan, että kohteen lou-
hintatöissä on huomioitava vähintään ympäröivien rakennusten
sallitut tärinärajat.

Ympäristökeskuksen (nykyinen ympäristöpalvelut) sähköpostikan-
nanotot (2 kpl) kohdistuivat mm. kaava-alueelle kohdistuvien ym-
päristöhäiriöiden huomioimiseen ja niiden haittojen vähentämi-
seen kaavamuutoksessa.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksen si-
sältöön.

Viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon
kaavatyössä siten, että alueelle on laadittu hulevesi- ja meluselvi-
tykset ja alueen pohjoisreunalla kulkevan päävesijohdon suoja-
etäisyyttä on laajennettu neljästä metristä kuuteen metriin. Hule-
vesiselvityksen tulosten perusteella kaavakartalle on lisätty mer-
kintä maanalaisesta hulevesien viivytyssäiliöstä ja kaavamääräyk-
sissä on kiinnitetty huomiota hulevesien hallintaan. Meluselvityk-
sen tulosten perusteella rakennuksen ulkoseinien ääneneristä-
vyys tieliikennemelua vastaan tulee olla kadun puolella 29 dB.
Koska lentomelun vaatima ääneneristävyys (32 dB) on kaava-
muutosalueella tieliikenteen vaatimaa ääneneristävyyttä korke-
ampi, on lentomelun vaatimaa ääneneristävyyttä käytetty mitoitta-
vana arvona.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavoituspalveluun
ei saapunut kirjeitse yhtään mielipidettä koskien osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa tai viitesuunnitelma-aineistoa. Suullisia mie-
lipiteitä esitettiin asukastilaisuudessa, kaavapäivystyksessä ja pu-
helimitse.

Suurin osa mielipiteiden antajista suhtautui positiivisesti muutok-
seen. Osaa harmitti, että rakentumattoman tontin paikalle kasva-
nut metsä menetetään. Suunnitelmaa pidettiin liian laitosmaisena.
Sijaintia ei pidetty parhaimpana mahdollisena palvelutalolle. Alu-
eella olemassa olevaa puustoa pyydettiin kartoittamaan tarkem-
min: arvokkaiden puiden suojelun mahdollisuudet tulisi tutkia.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että alueen
puustoa on kartoitettu maastokäynnein ja ilmakuvia tutkimalla.
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Alueella sijaitsevat kookkaat männyt on määrätty kaavamääräyk-
sin säilytettäviksi. Suunnitelman laitosmaisuutta on pyritty vähen-
tämään julkisivua koskevin kaavamääräyksin.

Vastineet suullisiin mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusrapor-
tissa.

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Esitelty lautakunnalle
Helsingissä, 31.10.2017

Marja Piimies
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ARENTIPUISTON KULMAAN IKÄÄNTYVIEN PALVELUASUMISTA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Malminkartanontien varteen, Arentipuiston kulmaan suunnitellaan
ikääntyvien palveluasumista. Enintään viisikerroksinen talo sijoit-
tuu osoitteeseen Puustellintie 1. Taloon on tulossa myös talon ja
lähiympäristön asukkaita palvelevia ravintola- ja toimintatiloja.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Kortteliin 33249, tontille 1 tehdään asemakaavan muutos. Muutos mah-
dollistaa ikääntyvien palveluasumisen alueella. Alueelle suunnitellaan
enintään viisikerroksista kerrostaloa, johon sijoittuu yksityinen palvelu-
asumisyksikkö. Lisäksi alueelle on suunnitteilla sijoittaa talon ja lähiym-
päristön asukkaita palvelevia ravintola- ja toimintatiloja. Puustellintien



varteen, kadun länsisivulle varataan tila uudelle jalkakäytävälle. Malmin-
kartanossa ei tällä hetkellä ole palveluasumista. Lähimmät ikääntyvien
palveluasumisen yksiköt ovat Kannelmäessä.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja viitesuunnitelma-aineistoa on
esillä 27.3. 21.4.2017 seuraavissa paikoissa:
 Malminkartanon kirjastossa, Puustellintie 3, ma-to klo 10 19, pe-la

10 15
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavamuutoksen valmistelija on tavattavissa Malminkartanon kirjas-
tossa 4.4.2017 klo 16:30 18:30.

Aineistoon voi myös käydä tutustumassa kaupunkisuunnitteluviraston
info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2),
jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa
päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esittämään
viimeistään 21.4.2017. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoitta-
neet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan pää-
töksistä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai
sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavaluonnos laaditaan tarvittaessa. Kaavoituksen etenemisen vaiheet
ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä sivulla.

Suunnittelun etenemistä voi seurata tilaamalla sähköpostiin Malminkar-
tanon uutiskirjeen osoitteesta: www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet/.

Osalliset

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

 Kaarela Seura, Malminkartanon asukasyhdistys ry, Kårböle Gille
 Helsingin Yrittäjät

http://www.hel.fi/suunnitelmat.
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
http://www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet/.


 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Uudenmaan liitto
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 pelastuslaitos
 opetusvirasto
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 sosiaali- ja terveysvirasto

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan, liikenteeseen ja palveluihin ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaa-
varatkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arvioin-
tia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat
sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa alu-
etta ympäröivät katu- ja puistoalueet. Kaavoitus on tullut vireille tontin
omistajan hakemuksesta. Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan
muutoksen perusteella maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytä-
vissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2003) alue on merkitty kirkkojen ja
muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK). Voimassa
olevan asemakaavan mukainen rakentaminen on jäänyt toteuttamatta.
Alue on nykyisin rakentamaton.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostaloval-
taiseksi asumisen alueeksi. Helsingin uudessa yleiskaavassa alue on
merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A2. Alueen keskeisten katujen var-
silla tulee mahdollistaa liike- ja muuta toimitilaa. Uudenmaan maakunta-
kaavayhdistelmässä alue on merkitty tiivistettäväksi alueeksi.

Suunnittelualue sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympä-
ristöön: Malminkartanon lähiö. Malminkartano on 1980-luvun lähiöra-
kentamisen edustava esimerkki.



Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia ja selvityksiä:
Malminkartanon kokonaistarkastelu: Malminkartanossa on käyn-
nistynyt useamman vuoden kestävä hanke, jossa on tarkoitus saada
alueelle viihtyisiä julkisia kaupunkitiloja ja uusia asuntoja. Samalla
selvitetään, mitä palveluita alueella tulevaisuudessa tarvitaan.
Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet (Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston, yleissuunnitteluosaston selvityksiä
2015:8)

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Minna Koskinen, arkkitehti, p. (09) 310 37469, minna.koskinen@hel.fi

Liikenne
Taina Toivanen, insinööri, p. (09) 310 37433, taina.toivanen@hel.fi

Suunnittelun etenemistä voi seurata tilaamalla sähköpostiin Malminkar-
tanon uutiskirjeen osoitteesta: www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet/.

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaa-
lisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-
ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).

mailto:minna.koskinen@hel.fi
mailto:taina.toivanen@hel.fi
http://www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet/.
http://www.youtube.com/helsinkisuunnittelee)
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Hulevesien hallinnan periaatepiir-
roksen pohjana ollut viitesuunni-
telma on muuttunut periaatepiir-
roksen laatimisen jälkeen, mutta
piirroksessa esitetyt ratkaisut
ovat yhteensovitettavissa uuden
viitesuunnitelman kanssa.

Kaavakartalla pysäköintialueelle
on esitetty likimääräinen maan-
alaiselle hulevesien viivytyssäili-
ölle varattu tila.

Uudessa viitesuunnitelmassa tii-
vistä pintaa on yhteensä 2760
m². Tällöin viivytystilavuus on
27,6 m³.

Vettä läpäisemättömät alueet
eroteltuna:

rakennus 1380 m²
kivetyt alueet ja terassit n. 500 m²
liikennöidyt alueet n. 880 m²

eli yhteensä 2760 m²
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Meluselvityksen pohjana ollut viitesuunni-
telma on muuttunut meluselvityksen laati-
misen jälkeen. Melun torjunnan kannalta
viitesuunnitelma on kuitenkin säilynyt pit-
kälti samankaltaisena:

- Rakennus on sijoitettu yhtä etäälle Mal-
minkartanontiestä.

- Ulko-oleskelualueet on sijoitettu kokonai-
suudessaan rakennuksen eteläpuolelle.

- Rakennus on kaavamerkinnöin vaadittu
rakennettaksi yhtenäiseksi  ulko-oleskelu-
alueiden suojaamiseksi Malminkartanon-
tien liikennemelulta.

Meluselvityksen mukaan julkisivuun koh-
distuu korkeimmillaan 64 dB:n tieliikenne-
melu. Tämä edellyttää seinärakenteelta 29
dB:n ääneneristävyyttä.

Suunnittelualue, kuten koko Malminkarta-
non alue, sijoittuvat Helsinki-Vantaan lento-
aseman vuoden 2025 kehitysennustetta
kuvaavan lentomelualueen Lden > 50 dB si-
säpuolelle. Tällöin asuinrakennuksille tulisi
antaa asemakaavassa 32 dB äänitasoero-
vaatimus lentomelua vastaan.

Koska lentomelun vaatima ääneneristä-
vyys on kaavamuutosalueella tieliikenteen
vaatimaa ääneneristävyyttä korkeampi, on
lentomelun vaatimaa ääneneristävyyttä
käytetty mitoittavana arvona.
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