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TIIVISTELMÄ
Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti ja osia
Vallilanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueista sekä katualueesta Mäke-
länkadulla. Asemakaava-alueeseen kuuluu lisäksi kaavoittamaton
alueen osa Vallilanlaaksossa.

Asemakaavan muutos perustuu laajemmalle Vallilan pohjoisosan
alueelle tehtyyn kokonaistarkasteluun, jonka tavoitteena on tiivis-
tää alueen kaupunkirakennetta ja parantaa alueen julkista ulkoti-
laa ja kävelyliikenteen reitistöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa lukion
ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolaraken-
nuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu
urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön
juoksuratana. Koulun laajennusosa käsittää uuden ruokalan sekä
toimisto- ja opetustiloja. Opiskelija-asuntola pihatiloineen sijoittuu
korttelin länsiosaan Mäkelänrinne-kadun päätteeksi ja kytketään
urheilukeskukseen maanalaisella yhdyskäytävällä. Asuntolara-
kennus on kahdeksan kerroksinen yhden porrashuoneen talo,
joka jatkaa rakennustyypiltään alueen olemassa olevaa kaupunki-
rakennetta.

Uutta asuntokerrosalaa on 5 400 k-m2. Rakennusoikeus on mää-
rätty käytettäväksi opiskelijoiden tai nuorison asuinrakennuksille.
Asukasmäärän lisäys on 185 henkilöä. Urheilutoiminnoille vara-
taan rakennusoikeutta yhteensä 16 000 k-m2 ja opetustoimin-
noille 14 000 k-m2. Kaavamuutoksen tonttitehokkuus on urheilu-
ja opetustoimintojen tontilla 2,02 ja erityisasumisen tontilla 1,96.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma
(piir.nro 6820), jonka mukaan Mäkelänkadun varrelle tontin reu-
naan ja rakennusalan edustalle varataan alue yleiselle jalankululle
ja pyöräilylle sekä osittain alueen sisäiselle huollolle, Mäkelän-
rinne-kadulla on sijainniltaan likimääräinen tonttia 22585/6 palve-
leva ajoyhteys, Mäkelänrinne-kadun jatkeeksi yleiselle jalankululle
ja pyöräilylle sekä alueen sisäiselle huollolle varattu alueen osa ja
Vallilanlaakson rinnealueelle sijainniltaan likimääräinen yleiselle
jalankululle varattu porrasyhteys.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että
maankäyttöä tehostetaan jo rakennetulla tontilla ja luodaan kanta-
kaupunkimaisen tiiviisti rakennettua ympäristöä. Tontin kehittämi-
sen ja täydennysrakentamisen yhteydessä parannetaan alueen
julkisia ulkotiloja, katutilaa ja kävelyliikenteen reitistöä.

Merkittävimmät kaupunkikuvalliset muutokset toteutuvat näky-
missä Mäkelänkadun suunnalta, jossa laaja urheiluhalli korvaa
nykyisen pysäköintikäytössä olevan hiekkakentän, ja erityisesti
Vallilanlaakson rinteessä, jossa opiskelija-asuntola asettuu kauko-
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maisemassa näkyväksi osaksi kantakaupungin reunan rakennus-
rivistöä. Uuden rakentamisen myötä puistoalueen rajausta muute-
taan ja puiston reuna-alueita käsitellään uudelleen.

Tontin kehittäminen tuo kortteliin uusia liikuntapalveluita ja paran-
taa olemassa olevia koulutuspalveluita hyvällä sijainnilla ja toimi-
vien joukkoliikenneyhteyksien alueella. Lukion toimintamahdolli-
suudet paranevat uusien tilojen myötä.

Opiskelija-asuntojen rakentaminen lisää osaltaan opiskelija-asun-
toja ja edesauttaa urheilukeskuksen toimivuutta ja monipuoli-
suutta. Alueellisesti väestöpohjan kasvattaminen ja urheilukam-
puksen kehittäminen tuo muun muassa uusia asiakkaita alueen
palveluille.

Helsingin kaupunki omistaa täydennettävän tontin ja muut raken-
nettavaksi esitetyt maa-alueet. Kaavamuutos on laadittu tontinhalti-
jan hakemusten johdosta ja kaavaratkaisun sisältö neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Mäkelänrinteen lukion tontin kehittäminen on kytketty laajempaan
alueelliseen tarkasteluun pyrkimyksenä kehittää Vallilan pohjois-
osaa kokonaisuutena. Kehittämisen tavoitteena on tiivistää alueen
kaupunkirakennetta ja parantaa alueen julkista ulkotilaa ja kävelylii-
kenteen reitistöä. Aluetta kehitetään luonteeltaan kaupunkimaisena
ja toiminnoiltaan monipuolisena. Lähtökohtana on vanhan Vallilan
ilmeen ja luonteen tukeminen ja kantakaupunkimaisen kortteliraken-
teen laajentaminen ja katutilan luominen täydentämällä nykyisiä tont-
teja ja muun muassa osoittamalla maanpäällisiä pysäköintialueita
muuhun käyttöön.

Kaavaratkaisun tavoitteena on Mäkelänrinteen lukion toimintamah-
dollisuuksien parantaminen vastaamalla lukion kasvaviin tilatar-
peisiin sekä urheilukampuksen toteuttamisen mahdollistaminen
varaamalla rakennusoikeutta urheiluhallille ja urheilevia opiskeli-
joita palvelevalle asuntolarakennukselle.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että varataan monipuolisesti sijaintipaikkoja yri-
tyksille, edistetään kiinteistökannan laadun parantamista ja edis-
tetään asuntotuotantoa. Maailman toimivin kaupunki - Helsingin
kaupunkistrategia 2017 2021 mukaan Helsingissä panostetaan
fyysisiin oppimisympäristöihin, jotka edistävät työelämässä ja tie-
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toyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista. Strategian mu-
kaan Mäkelänrinteen opiskelun, urheilun ja asumisen yhdistävää
Urhea-kampuksen rakentamista edistetään.

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman mukaan liikenneverkkoa
kehitetään niin, että tuetaan kaupungin tiivistymistä (keskusten
väliset yhteydet) ja kaupunkitila suunnitellaan kokonaisuutena ja
huolehditaan kävely-yhteyksien jatkuvuudesta, virikkeisyydestä,
esteettömyydestä ja turvallisuudesta (keskusta-alueet). Ohjel-
massa mainitaan lisäksi, että viihtyisät katutilat luovat edellytykset
vilkkaalle kaupunkielämälle ja urbaanille liiketoiminnalle.

Mitoitus

Kaavamuutosalueen pinta-ala on 22 044 m2.

Kaavaratkaisun rakennusoikeus on yhteensä 34 700 k-m2 ja sen
myötä alueen kaavoitettu kerrosala kasvaa 28 100 k-m2. Urheilu-
ja opetustoimintojen rakennusala on yhteensä 30 000 k-m2, josta
urheiluhallille on varattu 16 000 k-m2 ja koululle 14 000 k-m2.
Asuntolalle on varattu rakennusoikeutta 4 700 k-m2 ja se mitoite-
taan 185 asukkaalle.

Kaavamuutoksen tonttitehokkuus on urheilu- ja opetustoimintojen
tontilla 2,02 ja erityisasumisen tontilla 1,96.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee kantakaupungin reunalla välittömästi kaupunkimai-
sen korttelirakenteen ulkopuolella. Lähialueen rakennuskanta
koostuu eri-ikäisistä ja -tyyppisistä rakennuksista. Mäkelänkadun
varren suojeltujen asuinkerrostalojen rivistö sijoittuu lukion tonttia
vastapäätä Mäkelänrinne-kadun toiselle puolelle. Rivistön takana
sijaitseva asuntola- ja asuinrakennuksista muodostuva rakennus-
kanta on syntynyt pääasiassa 1960-luvun kaupunkiuudistuksen
myötä ja edustaa valtaosin niin sanottua valkoista modernismia.
Rakentaminen koostuu kahdeksankerroksisista pistetaloista ja 3
8-kerroksisista usean porrashuoneen lamellitaloista. Kaupunkiuu-
distusvaiheen jälkeen Vallilanlaakson reunalle on vuonna 1987
rakennettu Helsingin opiskelija-asuntosäätiö Hoasin matala opis-
kelijakerrostalo, joka rajaa osaltaan pistetalojen korttelialuetta
erottaen sen puistoalueesta.

Mäkelänrinteen julkisten palveluiden korttelialueella rakennukset
sijaitsevat tonteilleen melko vapaasti sijoiteltuna. Kaavamuutos-
alueen viereisellä tontilla sijaitsee Mäkelänrinteen uintikeskuksen
laaja hallimainen rakennus ja keskusta palveleva pysäköinti-
kenttä. Kaavamuutosalueen vieressä sijaitsee Vallilanlaakson
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laaja viheralue. Mäkelänrinne-katu on Helsingin viher- ja virkistys-
verkoston kehittämissuunnitelma Vistrassa (Kaupunkisuunnittelu-
virasto 2016) merkitty viher- ja virkistysverkostoa täydentäväksi
yhteydeksi. Kaavamuutosaluetta vastapäätä Mäkelänkadun toi-
sella puolella sijaitsee Itä-Pasilan kaupunginosan asuinkerrosta-
loja ympäröivine puistovyöhykkeineen sekä Vallilan teollisuusalu-
een teollisuus- ja varastorakennuksia.

Kaavamuutosalueella on voimassa useita asemakaavoja ja se kä-
sittää lisäksi asemakaavoittamattoman alueen osan Vallilanlaak-
sossa. Mäkelänrinteen lukion nykyisellä tontilla on voimassa
19.12.1997 vahvistettu asemakaava 10495, jonka mukaan tontti
on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta. Ton-
tille on osoitettu rakennusala rakennukselle, jonka vesikaton ylin
korkeusasema on +34.5. Rakennuksen Mäkelänkadun puoleiset
osat on merkitty mitoitettavaksi liikennemelua vastaan vähintään
tasoon 38 dB(A). Lisäksi tontille on osoitettu varaukset maanalai-
selle rautatietunnelille, maanalaisille johdoille ja yhteiskäyttötun-
nelille. Tontilla on rakennusoikeutta 6 600 k-m2. Autopaikkavaati-
mus on 1 ap/275 k-m2. Tontin Mäkelänkadun, Mäkelänrinne-ka-
dun ja Vallilanlaakson puoleiset reuna-alueet on määrätty istutet-
tavaksi puin ja pensain. Mäkelänkadun puoleinen tontinrajalta on
pääosin kielletty ajoyhteyden järjestäminen lukuun ottamatta
Kumpulantien päätteenä olevaa kohtaa.

Nykytilanteessa kaavamuutoksen kohteena olevalla tontilla sijait-
seva punatiilinen Mäkelänrinteen lukio (ent. Itäinen yhteiskoulu)
on valmistunut vuonna 1960. Tontin rakentamattomat alueet ovat
valtaosin pysäköintikenttää. Tontin länsilaidalla on koskemattomia
kalliomuodostumia ja sen pohjoisosa liittyy Vallilanlaakson puisto-
alueeseen muodostaen osan laakson rinteen reuna-alueesta.
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Kaupunkirakenteen ja -ympäristön ongelmakohtina alueella voi-
daan nähdä huolittelematon ympäristö (muun muassa laaja pysä-
köintikenttä ja hoitamattomat kesantoalueet, Mäkelänrinne-kadun
epämääräinen katutila), kävely- ja pyöräilyreitistön epämääräisyys
ja hankalat yhteydet alas laaksoon.

Erityisasumisen korttelialue (AKS)

Korttelialueelle saa sijoittaa opiskelijoiden tai nuorison käyttöön
tarkoitettuja asuinrakennuksia.

Alueelle sijoittuu rakennusala kahdeksankerroksiselle rakennuk-
selle, jonka vesikaton ylin korkeusasema on +51.0 m. Rakennus-
oikeus oin 5 400 k-m2.

Tontille on osoitettu sijainniltaan likimääräinen rakennusala maan-
alaiselle yhdyskäytävälle, maanalaista johtoa varten varattu alu-
een osa ja yhdyskuntateknisen huollon tunneli.

Tontille sijoittuu yleiselle jalankululle, pyöräilylle sekä alueen sisäi-
selle huoltoliikenteelle varattu alueen osa sekä sijainniltaan liki-
määräinen yleiselle jalankululle varattu porrasyhteys.

Rakentamisen ja rakentamatta jäävien alueiden suunnittelusta,
materiaaleista ja toteutuksen laatutasosta määrätään useilla eri
määräyksillä.

Tontin pyöräpaikkavaatimus on 1 pp/30 k-m2 ja vieraspysäköinnin
osalta 1 pp/1 000 k-m2, jotka sijoitetaan asuinrakennuksen si-
säänkäyntien läheisyyteen. Autopaikkavaatimus on 1 ap/135 k-
m2. Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Urheilu- ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue (YUO)

Alueelle saa sijoittaa myös muita palvelu- ja toimitiloja.

Alueelle on osoitettu kaksi rakennusalaa, joiden vesikaton korkein
korkeusasema on +36.0 ja rakennusosia yhdistävässä nive-
losassa +33.0. Rakennusten Mäkelänkadun puoleisissa osissa
tulee varautua melusuojaukseen. Rakennusoikeus on yhteensä
30 000 k-m2 (16 000 k-m2 + 14 000 k-m2).

Rakennusalan edustalla sijaitsee urheilukeskusta ja lukiota palve-
levan sisäänkäyntipiha kulkuyhteyksineen. Lisäksi tontille tulee
järjestää erillinen huoltopiha, jolle sijoitetaan mahdolliset työnteki-
jöiden autopaikat. Huoltopihan kautta on varattu ajoyhteys Mäke-
länrinne-kadulta tontille 22586/6.
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Tontin Mäkelänkadun puoleinen reuna on osoitettu pysäköimis-
paikoiksi, joka tulee erottaa piha-alueesta istutusalueilla ja Mäke-
länkadusta puurivillä. Tontin Mäkelänkadun puoleisella rajalla on
aluevaraus yleiselle jalankululle ja pyöräilylle toteutettavaksi
osana Mäkelänkadun nykyisellään kapeaa jalkakäytävää. Tontin
Mäkelänkadun puoleiselta reunalta ei saa järjestää ajoyhteyttä.

Tontille on osoitettu maanalainen tila, johon saa sijoittaa maan-
alaisia urheilu- ja opetustoimintaa palvelevia tiloja sekä yhdyskun-
tateknisen huollon tunneleita.

Rakentamisen ja rakentamatta jäävien alueiden suunnittelusta,
materiaaleista ja toteutuksen laatutasosta määrätään useilla eri
määräyksillä.

Tontin pyöräpaikkavaatimukset ovat: liikuntatilat, vähintään 1
pp/150 k-m2; koulut, vähintään 1 pp/50 k-m2, ja toimistot, vähin-
tään 1 pp/50 k-m2. Lisäksi muissa kuin toimistoissa tulee varata 1
pp/3 työntekijää. Vierailijoiden pysäköintiin tulee varata 1 pp/1 000
tomisto-k-m2.

Tontin autopaikkavaatimukset ovat: liikuntatilat, enintään 1 ap/35
k-m2; koulut, enintään 1 ap/300 k-m2, ja toimistot, enintään 1
ap/150 k-m2.

Puisto (VP)

Vallilanlaakson puistoalueelle sijoittuu kaavassa yleiselle jalanku-
lulle ja pyöräilylle varattu puistotie sekä maanalaista johtoa varten
varattu alueen osa. Puistotie ylittää käytöstä poistetun ratakuilun
sillalla, joka on määrätty toteutettavaksi Helsingin kaupungin
suunnitteluohjeet huomioon ottaen. Mahdolliset putkivedot tulee
sovittaa sillan rakenteisiin huolellisesti ja huomaamattomasti.

Pasilan puoleiselle puistoalueelle sijoittuu osa varauksesta maan-
alaiselle tilalle, johon saa sijoittaa korttelia palvelevia maanalaisia
urheilu- ja opetustoimintaa palvelevia tiloja sekä varaus maanlai-
selle tilalle, johon saa sijoittaa maanpinnalle johtavan tuloilmakui-
lun ja maanalaisesta tilasta maanpinnalle johtavan porrasyhtey-
den suojavyöhykkeineen. Kuilun pinta-ala maanpinnalla tulee olla
enintään 30 m2 ja korkeus tulee olla enintään 3 metriä maanpin-
nan tasosta lukien. Maanpinnalle johdettavien pysty-yhteyksien ja
hormien rakennusosien sijoittamiseen puistoalueelle sekä sovitta-
miseen kaupunkikuvaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.
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Liikenne

Lähtökohdat

Ajoneuvoliikennemäärä Mäkelänkadulla on noin 45 000 ajoneu-
voa vuorokaudessa ja Mäkelänrinne -kadulla noin 600 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Mäkelänkatu on katuluokitukseltaan pääkatu ja
Mäkelänrinne-katu on tonttikatu.

Kaavaratkaisu

Mäkelänkadulla tontin edustalla varaudutaan Mäkelänkadun tule-
viin kehityshankkeisiin varaamalla tontille alue jalankululle ja pyö-
räilylle, mikä helpottanee tulevaisuudessa liikenne- ja kaistajärjes-
telyjä muun muassa Mäkelänkadun pyöräkaistahankkeiden poik-
kileikkauksen mitoitusta. Mäkelänrinne-kadulla kääntöpaikkaa sel-
kiytetään reunakivi- ja jalkakäytäväjärjestelyin.

Muilta osin katualueet säilyvät nykyisellään.

Uusia ja nykyisiä jalankululle, pyöräilylle sekä huollolle varattuja
tonttien sisäisiä rasiteyhteyksiä sijaitsee kaava-alueella.

Huolto- ja pelastusjärjestelyt tulee lähtökohtaisesti hoitaa tonteilla.
Pelastusauton nostopaikat voidaan kuitenkin sijoittaa myös ka-
dulle, jos tilavarauksessa huomioidaan kadunvarsipaikoitus paik-
koja poistamatta.

Palvelut

Lähtökohdat

Kaavamuutosalueella sijaitsee Mäkelänrinteen lukio, joka on ur-
heilun erikoislukio. Opiskelupaikkoja on noin 850, joista valmen-
nusurheilijoita on noin 600.

Koulun tiloissa toimii ilta-aikaan Helsingin aikuislukio.

Kaavaratkaisu

Kaavamuutoksen tavoitteena on lukion toimintamahdollisuuksien
parantaminen vastaamalla lukion kasvaviin tilatarpeisiin sekä ur-
heilukampuksen toteuttamisen mahdollistaminen varaamalla ra-
kennusoikeutta urheiluhallille ja urheilevia opiskelijoita palvele-
valle asuntolarakennukselle. Urheilu- ja opetustoimintaa palvele-
vien rakennusten korttelialueelle saa sijoittaa myös muita palvelu-
ja toimitiloja.

Virkistyspalveluiden saavutettavuutta parannetaan kehittämällä
Vallilanlaakson viheralueelle johtavia yhteyksiä.
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Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa maaston
korkeuserojen takia erityisesti rakennettujen alueiden ja Vallilan-
laakson puistoalueen välisessä rinteessä. Muilta osin alue on es-
teettömyyden kannalta pääosin normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Kaavamuutosalue on pääosiltaan rakennettu ja/tai ihmisen muok-
kaama lukuun ottamatta tulevalla asuntolatontilla sijaitsevaa avo-
kallioaluetta. Vallilanlaakson rinnealue on puistomainen ja sillä si-
jaitsee suuria puita.

Vallilanlaakso kokonaisuudessaan on linnuston suojelualuetta.

Kaavamuutosalue on valtaosin Kumpulanpuron valuma-aluetta.

Kaavaratkaisu

Kaavamuutoksessa määrätään Vallilanlaakson reuna-alueen
suunnittelusta ja rakentamisesta puistoalueeseen liittyen sekä is-
tuttamisesta ja hoitamisesta puistomaisena.

Kaavamuutos mahdollistaa avokallion osittaisen säilyttämisen
osana asuntolatontin käyttöpihaa.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Kaupunkisuunnitteluviraston inventoinnin (Opintiellä, Helsinkiläisiä
koulurakennuksia 1880 1980, 2004) mukaan tontilla sijaitseva
koulurakennus ei sisällä suojeltavia arvoja. Rakennus on arvotettu
luokkaan 3, jonka kohteilla ei yleensä ole sellaisia rakennustai-
teellisia, kaupunkikuvallisia tai historiallisia arvoja, joita tulisi ase-
makaavalla suojella. Luokitus on suuntaa-antava.

Tarkastelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun
kulttuuriympäristön viereen (RKY 2009, Vallilan asuinalueet).
Kaavamuutosalueen kaakkoispuolinen Mäkelänkadun varren ra-
kennettu alue on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja
maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue, jota kehitetään siten,
että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.



14 (23)

Kaavaratkaisu

Aluetta kehitetään kokonaistarkasteluun pohjaten ja ympäröivän
alueen kulttuurihistoriallinen merkitys huomioiden. Suunnittelussa
ja suunnittelun ohjauksessa on otettu huomioon Vallilan vanhem-
man kaupunkirakentamisen luomat lähtökohdat muun muassa ra-
kennusten ja reitistöjen sijoittelussa, katu- ja pihatilojen muodos-
tuksessa ja rakentamisen volyymeissa. Uudisrakentamisen sovit-
tamisesta alueen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja ra-
kennuskantaan ja sen kaupunkikuvallisesta laadusta määrätään
useilla määräyksillä. Kaava-alueen rakennuksia ei esitetä suojel-
tavaksi.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Voimassa olevassa kaavassa on merkitty johtokuja alueen läpi
kulkevaa 400 mm:n runkovesijohtoa varten.
Kaavaratkaisu

Nykyisin korttelin 22586 läpi kulkevan 400 mm:n runkovesijohto
on esitetty siirrettäväksi kulkemaan Mäkelänrinne kadun kautta
Vallilantaipaleelle, johon myös uimahallin liittymä tulee siirtää.
Runkovesijohdon yhteys Mäkelänrinne kadun päähän muodostet-
tavan uuden tontin läpi on esitetty 6 metrin johtokujalla. Tontille
sijoittuvan uuden opiskelija-asunnon tulee tarvittaessa liittyä ny-
kyiseen vesihuollon viemäriverkostoon kiinteistökohtaisella pump-
paamolla. Koska uudisrakennus aiheuttanee muutostarpeita ny-
kyisen koulun tonttijohtoihin, on kaavassa sallittu korttelin tonttien
sijoittaa tonttijohtonsa viereisten tonttien alueelle. Näistä muodos-
tetaan rakennusluvan yhteydessä tarvittavat rasitteet.

Tontille 22586/5 sijoittuva uusi rakennusala edellyttää tilavarausta
uudelle muuntamolle, joka tulee todennäköisesti palvelemaan ai-
noastaan kyseisen tontin kiinteistöjä.

Tontin 22586/5 luoteisreunaan rajautuvat kaukolämpöjohdot ovat
suunniteltu jäävän nykyiselle paikalleen, mikä tulee ottaa huomi-
oon tonttia rakennettaessa.

Vallilan pohjoisosan suunnitteluun liittyy myös muita tämän
kaava-alueen ulkopuolisia muutoskohteita, jotka edellyttävät
useita yleisiä sekä tontteja palvelevia kunnallistekniikan johtojen
siirtoja. Myös näitä muutostarpeita on esitetty alustavasti kaavan
liitteenä olevissa johtokartoissa.
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Urheiluhallin alueella maaperässä on kallion päällä siltti- ja hiek-
kakerros. Mäkelänrinteen lukion itäpuolelle suunnitellun asuinra-
kennuksen alueella on avokalliota,

Suunnitellun urheiluhallin alta kulkeva vanha ratatunneli on palvel-
lut junaliikennettä Sörnäisten ratapihan ja Pasilan välillä 1960 70-
luvuilla. Pääosa junaradasta on purettu 2009. Ratatunnelista on
selvitetty rakennusmateriaalien haitta-aineita korjaus- ja purkutoi-
menpiteitä varten (WSP Finland 2017) sekä tehty ympäristötekni-
siä tutkimuksia maapohjan pilaantuneisuuden selvittämiseksi (Va-
hanen 2017). Tunnelin betonirakenteissa ei ole todettu haitta-ai-
neita.

Kaavamuutosalue ei ole pohjavesialuetta.

Kaavaratkaisu

Nykyisen ratatunnelin betonirakenteet puretaan urheiluhallin
osuudelta. Tunnelin maaperässä todetut haitta-aineet eivät tehty-
jen selvitysten mukaan aiheuta merkittävää terveys-, ympäristö-
tai kulkeutumisriskiä. Tunnelin maaperän ei ole laadittujen tutki-
musten perusteella katsottu olevan pilaantunutta. Kuitenkin mikäli
tunnelin maapohjaa ei poisteta, tulee se pinnoittaa pölyämisen es-
tämiseksi. Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa tunnelin soveltu-
vuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Kaava-alueelle aiheutuu melua ja ilman epäpuhtauksia Mäkelän-
kadun liikenteestä.

Kaavaratkaisu

Kaavassa on annettu meluntorjuntaa koskevat määräykset, joiden
perusteella jatkosuunnittelussa varmistetaan melutason ohjearvo-
jen alittuminen rakennusten sisätiloissa. Jatkosuunnittelussa tulee
myös ottaa huomioon Mäkelänkadun ympäristön ilmanlaatu ja jär-
jestää rakennusten ilmanotto suodatettuna riittävän etäältä pääs-
tölähteistä.
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Maanalaiset tilat

Lähtökohdat

Alueella on olemassa olevia maanalaisia teknisen huollon tunne-
leita sekä käytöstä poistettu ratatunneli.

Kaavaratkaisu

Osa käytöstä poistetusta ratatunnelista muutetaan liikuntatilaksi ja
yhdistetään korttelin 22586 kellaritiloihin. Maanalaisen tilan edel-
lyttämän pysty-yhteyden saa toteuttaa Mäkelänkadun länsipuo-
lella olevaan puistoon.

Alueella rakennettaessa tulee huomioida olemassa olevat maan-
alaiset tilat. Olemassa olevien maanalaisten tilojen läheisyydessä
olevilla alueilla purettaessa, louhittaessa tai rakennettaessa on
otettava huomioon maanlaisten tilojen sijainti ja rakenteiden suo-
jaetäisyydet siten, että ei aiheuteta haittaa olemassa oleville ti-
loille tai rakenteille. Teknisen huollon tunneleiden läheisyydessä
kalliota ei saa porata tai louhia siten, että tunneleille aiheutuu hait-
taa.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava siten, että
niistä tai niiden rakentamisesta ei aiheudu vahinkoa rakennuksille,
muille maanalaisille tiloille tai rakenteille eikä kaduille tai puistoille.
Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, että rakentaminen ja käyttö
eivät alenna orsi- tai pohjaveden pintaa.

Pelastusturvallisuus/Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Olemassa oleva kevyen liikenteen yhteys ratakuilun yli sijaitsee
korttelin 22586 rajan vieressä.

Kaavaratkaisu

Korttelin 22586 laajentuessa ratakuilun ylittävä kevyen liikenteen
yhteys rakennetaan uudelle paikalle. Ratakuilun ylittävä sillan
suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon Helsingin
kaupungin suunnitteluohjeet.

Alueella sijaitsee olemassa olevia rakennuksia, joiden palo- ja pe-
lastusturvallisuus tulee huomioida suunnittelussa. Olemassa ole-
vien rakennusten paloteknisiä ja poistumisratkaisuja ei saa hei-
kentää. Asuntojen hätäpoistumistiejärjestelyt on hyväksytettävä
pelastuslaitoksella ennen rakennusluvan myöntämistä.
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Pelastusteiden ajoreitit ja likimääräiset nostopaikat on esitetty liit-
teenä olevissa viitesuunnitelmissa. Jatkosuunnittelussa tulee huo-
mioida pelastusteiden ajoreittien ja nostopaikkojen tarkemmat jär-
jestelyt. Mahdollisten kadulla sijaitsevien nostopaikkojen sijain-
nista tulee sopia Helsingin kaupungin kanssa.

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttaminen edellyttää johtosiirtoja, puistoteiden
muutoksia sekä kevyen liikenteen sillan entisen ratakuilun yli.
Näistä kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti hanke ja ne täs-
mentyvät hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä. Vesijohdon siir-
ron kustannuksista vastaa putken iän johdosta HSY. Kustannuk-
sissa ei ole esitetty lukion laajennuksen kustannuksia.

Kaupungille kohdistuu tuloja tonttien rakennusoikeuden myymi-
sestä ja vuokraamisesta.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun
ympäristöön ja kaupunkikuvaan

Kaavaratkaisun toteuttaminen tehostaa maankäyttöä jo rakenne-
tulla tontilla ja luo kantakaupunkimaisen tiiviisti rakennettua ympä-
ristöä. Tontin kehittämisen ja täydennysrakentamisen yhteydessä
parannetaan alueen julkisia ulkotiloja, katutilaa ja kävelyliikenteen
reitistöä.

Merkittävimmät kaupunkikuvalliset muutokset toteutuvat näky-
missä Mäkelänkadun suunnalta, jossa laaja urheiluhalli korvaa
nykyisen pysäköintikäytössä olevan hiekkakentän, ja erityisesti
Vallilanlaakson rinteessä, jossa opiskelija-asuntola asettuu kauko-
maisemassa näkyväksi osaksi kantakaupungin reunan rakennus-
rivistöä. Uuden rakentamisen myötä puistoalueen reuna määritel-
lään ja käsitellään uudelleen.

Tontin kehittäminen tuo kortteliin uusia liikuntapalveluita ja paran-
taa olemassa olevia koulutuspalveluita hyvällä sijainnilla ja toimi-
vien joukkoliikenneyhteyksien alueella. Lukion toimintamahdolli-
suudet paranevat uusien tilojen myötä.

Opiskelija-asuntojen rakentaminen helpottaa osaltaan opiskelijoi-
den asuntotilannetta ja edesauttaa urheilukeskuksen toimivuutta
ja monipuolisuutta. Alueellisesti väestöpohjan kasvattaminen ja
urheilukampuksen kehittäminen tuo muun muassa uusia asiak-
kaita alueen palveluille.
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Vaikutukset liikenteen järjestämiseen

Asemakaavamuutoksen mukaisen maankäytön tehostamisesta
on vähäisiä vaikutuksia alueen liikenteeseen.

Vaikutukset alueen asukkaiden elinoloihin

Urheilukampuksen kehittäminen tuo alueen asukkaille koulutus- ja
liikuntapalveluita lähietäisyydelle.

Kaavaehdotuksen toteuttamisen yhteydessä parannetaan alueen
kävely- ja pyöräilyreitistöä ja lähiympäristöä.

Tehokkaalla rakentamisella on vaikutusta lähitonttien asukkaiden
näkymiin. Tontti sijoittuu siten, ettei olemassa olevien rakennus-
ten valoisuusolosuhteisiin ole vaikutusta.

TOTEUTUS

Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet

Mäkelänrinteen urheiluhallin toteuttaminen edellyttää tontin halki
kulkevan vesijohdon siirtoa.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kolme erityistavoitetta:
- uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen

alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskunta-
rakenteesta.

- riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käytössä
varmistettava tonttimaan riittävyys

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

Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu ur-
heilukampuksen sijoittumisen mahdollistumista kantakaupungin
reuna-alueelle toimivien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, tontti-
maan tehokasta käyttöä rakentamiselle ja yleisten jalankulku- ja
pyöräily-yhteyksien parantamista ja eheyttämistä.

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-
dassa Asemakaavan kuvaus.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.
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Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (tullut kokonaisuudessaan voi-
maan 19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta)
alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi (asuminen, toimi-
tila), joka rajautuu koillislaidaltaan Vallilanlaakson puistoaluee-
seen. Tarkastelualueen kaakkoispuolinen Mäkelänkadun varren
rakennettu alue on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja
maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue, jota kehitetään siten,
että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Nyt laadittu kaavarat-
kaisu on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alueella on merkintä "kantakaupunki" (C2). Vallilan-
laakso on merkitty viher- ja virkistysalueeksi, jota kehitetään mer-
kittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena,
joka kytkeytyy seudulliseen viherverkostoon ja merelliseen virkis-
tysvyöhykkeeseen. Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on otettu
huomioon Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteet.
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin
pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa on alueella ja sen
läheisyydessä olemassa olevien maanalaisten tilojen lisäksi tila-
varaus teknisen huollon tunnelille, joka on jo toteutettu. Nyt laa-
dittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 10495 (vahvistettu
19.12.1997), jonka mukaan tontti on opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialuetta. Tontille on osoitettu rakennusala ra-
kennukselle, jonka suurin sallittu korkeus on +34.5 m. Tontin ra-
kennusoikeus on 6 600 k-m2. Rakennusalan sivut, jotka sijaitse-
vat lähimpänä Mäkelänkatua, on merkitty toteutettavaksi ääne-
neristävyydeltään liikennemelua vastaan vähintään tasoon 38
dB(A).

Mäkelänkadun puoleinen tontin reuna on merkitty istutettavaksi
puin ja pensain lukuun ottamatta kohtaa, jossa on ajoyhteys ton-
tille. Muilta osin ajoyhteyden sijoittaminen Mäkelänkadun puolei-
selle reunalle on kielletty. Osa Mäkelänrinne-kadun reuna-alu-
eesta ja Vallilanlaakson puoleinen tontin osat kokonaisuudessaan
on merkitty istutettaviksi puin ja pensain.

Tontille on osoitettu alueet maanalaiselle rautatietunnelille sekä
yhteiskäyttötunnelille, joiden kohdalla ei saa suorittaa kaivua tai
louhintaa siten, että siitä aiheutuu tunnelille haittaa. Tontille on li-
säksi osoitettu maanlaisia johtoja varten varattu alueen osa.

Tontin autopaikkamääräys on 1 ap/275 k-m2. Kaavan mukaan ra-
kennuslautakunta voi myöntää lykkäystä 40 %:lle autopaikkojen
rakentamisvelvollisuudesta autopaikkatarpeen mukaan enintään
viideksi vuoseksi kerrallaan.
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Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-
mentin mukainen rakennuskielto nro 12259 yleiskaavan muutta-
miseksi.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Maailman toimivin kaupunki - Helsingin kaupunkistrategia 2017
2021 mukaan Helsingissä panostetaan fyysisiin oppimisympäris-
töihin, jotka edistävät työelämässä ja tietoyhteiskunnassa tarvitta-
vien taitojen oppimista. Strategian mukaan Mäkelänrinteen opis-
kelun, urheilun ja asumisen yhdistävää Urhea-kampuksen raken-
tamista edistetään.

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017 varata Helsingin kaupungin
22. kaupunginosasta (Vallila) yhteensä noin 17 000 m²:n suurui-
sen määräalan korttelin nro 22586 tontista nro 3 ja Kumpulan ky-
län tilasta Kumpula - Gumtäkt RN:o 2:13 Urhea-säätiö sr:lle ja
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle urheiluhallin, kou-
lun laajennuksen ja opiskelija-asuntolan suunnittelua varten
31.12.2018 saakka varauspäätöksessä esitetyin ehdoin.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Helsingin kaupungin kau-
punkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa tontin ja muut rakentamiseen tarkas-
teltavat maa-alueet.

Muut lähtökohdat

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

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 tontin haltijan hakemuk-
sesta.
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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
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)
 pelastuslaitos
 kaupunkiympäristötoimiala (ent. kiinteistöviraston geotekninen

osasto, ent. kiinteistöviraston tilakeskus, ent. kiinteistöviraston
tonttiosasto, ent. rakennusvirasto, ent. ympäristökeskus)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja kaupungin verkkosivuilla sekä
lehti-ilmoituksella Helsingin uutiset -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 18.4. 12.5.2017 seuraavissa paikoissa:
 Vallilan kirjastossa, Päijänteentie 5
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin to 20.4. klo 18 20 Mäkelänrinteen lukion
tiloissa, Mäkelänkatu 47.

Kaavoitusprosessin aikana aluerajausta on tarkennettu maanalai-
sista varauksista johtuen Mäkelänkadun ali puistoon.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat rakennettuihin kauko-
lämpö- ja vesijohtoihin ja viemäreihin sekä uusiin johtotarpeisiin,
sähköaseman sijoittamiseen alueelle, Mäkelänkadun ilmanlaa-
tuun ja meluhaittaan, alueen rakennusten kulttuurihistoriallisiin ar-
voihin, näkymiin ja kaupunkikuvaan, alueen maaperään ja maan-
alaisiin rakenteisiin, tulevan asemakaavan väljyyteen koskien
koulurakennusta, asuntotuotannon lisäämiseen ja kerrostalotuo-
tantoon alueella, yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattujen alu-
eiden sijoittamiseen, Vallilanlaakson arvokkaaseen lintukohtee-
seen sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen huomi-
oon ottamiseen valmistelussa hulevesien hallinnan ja uusiutuvan
energiantuotannon osalta. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
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huomioon kaavatyössä siten, että teknisistä tilavarauksista, melu-
suojauksesta ja ilmanvaihdosta, yleiselle jalankululle ja pyöräilylle
varattujen alueiden sijoittamisesta ja toteutuksen laatutasosta, uu-
disrakentamisen sijoittamisesta, arkkitehtuurista ja toteutuksen
laatutasosta, hulevesien huomioon ottamisesta sekä uusiutuvan
energian tuotannon mahdollistamisesta määrätään kaavaehdo-
tuksessa. Koulurakennuksen rakennusala ja muut rakennusta
määrittävät määräykset on laadittu mahdollisimman väljänä.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat muun muassa rakentamisen tyyppiin,
määrään ja sijoitteluun, pysäköintiin ja liikenneyhteyksiin sekä alu-
een toimintoihin ja palveluihin. Mielipiteet on otettu huomioon kaa-
voitustyössä siten, että rakentamisen sovittamista alueelle ohja-
taan useilla määräyksillä ja Mäkelänkadun ja Mäkelänrinteen var-
ren ympäristöä on kehitetty luonnosvaiheen suunnitelmista.

Kirjallisia mielipiteitä koskien laajemman alueen kehittämistä saa-
pui 20 kpl. Mäkelänrinteen urheilukampuksen kaavamuutosta
koski näistä yhteensä 16 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Tätä selostusta täydennetään asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen
julkisen nähtävilläolon jälkeen.

Esitelty lautakunnalle
Helsingissä, 13.3.2018
Marja Piimies














































































