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Tiivistelmä 
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Keski-Vuosaa-ressa Kallvikintien varressa olevia kortteleita 54012 ja 54013 sekä kortteleiden viereisiä puisto- ja suojaviheralueita sekä niitä ympä-röiviä katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelin 54012 täy-dennysrakentamisen kuudella VII-VIII-kerroksisella asuinkerrosta-lolla nykyisten autosuojien ja pelikenttien tilalle, ja korttelin 54013 nykyisten kaksikerroksisten asuinkerrostalojen purkamisen ja kor-vaamisen kolmella IV-VIII-kerroksisella puurakenteisella asuinker-rostalolla. Rakennusten purkaminen ei ole todennäköisesti ajan-kohtaista vielä lähivuosina, mutta myöhempi muutos on kaavarat-kaisussa suunniteltu osana suurempaa kokonaisuutta. Puistoalue muutetaan lähivirkistysalueeksi ja alueen läpikulkuyhteyksiä kehi-tetään. Myös Kallvikintietä sivuava suojaviheralue muutetaan lähi-virkistysalueeksi. Viheryhteyttä korttelin 54013 länsipuolella leven-netään. 
Tavoitteena on edistää täydennysrakentamista nykyisen bussilii-kenteen runkolinjan 560 varrella, jonka korvaamiseen Raide-Jo-keri 2 -pikaraitiotiellä Helsingin yleiskaavassa 2016 varaudutaan. Uusien asuinrakennusten täydennysrakentaminen toteutetaan Keski-Vuosaarelle tunnusomaista 1960-luvun arkkitehtuuria kun-nioittaen. 
Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, miten Kallvikintien varteen sijoittuva tehokas täydennysrakentaminen sovitetaan Keski-Vuosaaren väljään kaupunkirakenteeseen ja mäntypuustoiseen maisemaan. 
Uutta asuntokerrosalaa on 21 969 k-m2 ja liiketilakerrosalaa vä-hintään 600 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 500 asukasta. 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Keski-Vuosaaren joukkoliikenteeseen tukeutuva kaupunkirakenne tiivistyy samalla, kun asuntokanta monipuolistuu ja alueelle mah-dollistetaan lisää kaupallisia lähipalveluja. 
Helsingin kaupunki omistaa kaikki alueet lukuun ottamatta kortte-lia 54012, joka on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-kijan kanssa. 

Asemakaavan kuvaus 
Tavoitteet 

Kaavaratkaisun tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa alueen väestöpohjaa nykyisen bussiliikenteen runkolinjan 560 varrella, jonka korvaamiseen Raide-Jokeri 2 -pikaraitiotiellä Helsingin yleis-
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kaavassa 2016 varaudutaan. Hanke liittyy alueen laajempaan ke-hityskuvaan, jossa varaudutaan tulevaisuudessa Kallvikintielle tu-levaan pikaraitiotieyhteyteen. Kallvikintien ympäristöä kehitetään kohti tehokkaampaa ja monipuolisempaa kaupunkirakennetta. 
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että se edistää asuntotuotantoa, lisää alueen kaupallisia palveluja, kehittää Helsinkiä raideliikenteen verkosto-kaupunkina, vahvistaa elävien, omaleimaisten ja turvallisten kau-punginosien muodostumista sekä edesauttaa AM-ohjelman mu-kaisen asuntotuotantotavoitteen toteutumista. 

Mitoitus 
Suunnittelualueen pinta-ala on 69 307 m2.  
Kaavaratkaisun myötä korttelialueiden 54012 ja 54013 yhteenlas-kettu kerrosala kasvaa 21 969 k-m²:llä.  

 Korttelin 54012 nykyinen korttelitehokkuus on ek = 0,68, ja kaavaratkaisussa se on ek = 1,21. Korttelin 54013 nykyinen tehokkuusluku on ek = 0,4, ja kaavaratkaisussa se on ek = 1,10. 
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
Kaavamuutosalue sijaitsee Keski-Vuosaaren keskiosassa. Ympä-ristölle ovat ominaisia väljästi rakennetut suuret asuntokorttelit ja niiden välissä sijaitsevat viheralueet. Kallvikintie on luokiteltu Hel-singin kaupungin sisäisessä luokituksessa III-luokan arvoympäris-tökohteeksi. Se on 1960-luvun lähiöideologiaa ilmentävä kokooja-katu, jonka ympäristö on osa Keski-Vuosaaren metsälähiötä. Sen reunoilla kasvavat kookkaat männyt ovat olennainen osa arvo-kasta rakennettua kulttuuriympäristöä. 
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa Keski-Vuosaaren ympä-ristö on merkitty maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäris-töksi. Kaavamuutosalueen korttelit 54012 ja 54013 kuuluvat tähän aluerajaukseen. Uudenmaan liiton julkaisussa Missä maat on mainiommat Keski-Vuosaaren kulttuuriarvojen perusteluina ovat: talkootyönä tehty aluerakentaminen 1960-luvulta, eheänä säilynyt lähiö ja alueella oleva Vuosaaren kartano, jonka päärakennuksen vanhimmat osat ovat 1800-luvulta.  
Yleiskaava 2016 Kulttuuriympäristöt-teemakartassa Keski-Vuo-saaren alue on merkitty Helsingin kulttuurihistoriallisesti, raken-nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alu-eeksi. Kaavamuutosalueen korttelit 54012 ja 54013 eivät kuulu tähän aluerajaukseen. 



   8 (28)  

  

Suunnittelualueella on 1970-luvun alussa rakentunut asuntoker-rostalojen korttelialue 54012 ja 1990-luvun alussa rakentunut asuinrakennusten korttelialue 54013. Korttelialueet rajautuvat ka-tualueen lisäksi puisto- ja suojaviheralueeseen. Ne ovat pääosin luonnontilaista metsää, jossa on korkeaksi kasvanutta puustoa ja avokallioisia alueita. 
Korttelin 54012 tontilla 1 on Kallvikintien katuun nähden vinottain kuusi pistemäistä asuinkerrostaloa, vehreä ja suuri yhtenäinen piha-alue, autosuojia tontin itäsivulla ja pelikenttiä länsisivulla. Tontin pohjoissivulla on kaksitasoinen avonainen pysäköintilaitos. Kerrostalojen kerroslukuna on kahdeksan. Kerrostaloissa on li-säksi ullakko sekä ns. maanpäällinen kellarikerros, joka on upo-tettu osittain rinnemaastoon. 
Korttelin 54012 kaupunkikuvallinen vaikutelma muodostuu ympä-ristön täysikasvuisesta mäntypuustosta, korttelin keskialueen piha-alueella väljästi olevista VIII-kerroksisista pistemäisistä asuinkerrostaloista ja korttelin reuna-alueilla olevista matalista au-tosuojista ja pysäköintilaitoksesta. Korkeat kerrostalomassat on sijoitettu piha-alueelle lähes viisi metriä ympäröivää katutilaa kor-keammalle, jotta asuinrakennusten korkeusvaikutelma korostuu. Alhaalla olevat matalat autosuojat vahvistavat kaupunkikuvallista vaikutelmaa. 
Korttelin 54013 tonteilla 2 - 4 on seitsemän luhtikerrostaloa, puus-toinen ja vehreä piha leikkialueineen sekä asfaltoitu pysäköinti-alue tontin eteläpuolella. Kerrostaloissa on kaksi kerrosta. Toisen kerroksen asuntoihin kuljetaan katetun ulkoportaan kautta. Ra-kennuksissa ei ole hissejä.  
Asuinkerrostalojen korttelialueet (AK)  
Korttelin 54012 koilliskulmasta muutetaan pieni alue osaksi Kallvi-kintien katualuetta, jotta Kallvikintielle osoitetulle Jokeri 2 -pikarai-tiotieyhteydelle saadaan varmistettua jo tässä vaiheessa riittävä tilavaraus Kallvikintien ja Rastilantien risteysalueella. Muilta osin korttelin 54012 rajat pysyvät ennallaan. 
Korttelin länsi- ja itäsivuille mahdollistetaan kummallekin kolmen asuinkerrostalon rakentaminen. Länsisivun VII-VIII-kerroksiset kerrostalot sijoittuvat osittain nykyisten pelikenttien tilalle. Itäsivun V-VII-kerroksiset kerrostalot sijoittuvat nykyisten autosuojien ti-lalle. Täydennysrakentaminen edellyttää autosuojien purkamista. Autosuojien purkaminen vähentää korttelin nykyistä kerrosalaa 200 k-m2, jolloin nykyisten pistetalojen uuden tontin 54012/3 ker-rosalaksi muodostuu 17 000 k-m2. Asuinrakennusten maanta-sokerrokseen suunnitellaan katutilaan avautuvaa liiketilaa Kallvi-kintien puolella. 
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Uusien asuinkerrostalojen ylin kerros toteutetaan puolikkaana ker-roksena, jotta rakennusmassan kokoa kevennetään. Myös maan-tasokerros on esitetty puolikkaana kerroksena, koska osa siitä tul-kitaan rinnemaastossa kellariksi. Uusille asuinkerrostaloille on määritelty kerrosmäärittäin vaihteleva räystäslinjan ylin sallittu kor-keusasema. Nykyisten asuinkerrostalojen kerrosmäärä muutetaan kahdeksasta yhdeksään, koska aiemmin mahdollinen maanpäälli-nen kellari ei ole enää nykyisten säädösten mukainen. 
Uusien asuinkerrostalojen julkisivut sovitetaan alueella vallitse-vaan tyyliin. Julkisivumateriaalien on oltava pääosin paikalla muu-rattua tiiltä tai muurauksen päälle tehtyä rappausta. Maantasoker-rosten julkisivut ovat avoimia ja erityisesti liike- ja myymälätiloissa on suuret näyteikkunat ja suora uloskäynti. 
Länsisivun kerrostaloille muodostetaan tontti numero kaksi ja itäsivulle muodostetaan tontit neljä ja viisi niin, että korttelin koillis-kulman asuinkerrostalo on tontilla neljä ja kaksi muuta itäsivulla olevaa asuinkerrostaloa ovat tontilla viisi. Nykyiset asuinkerrosta-lot sekä avonainen pysäköintilaitos ovat muutoksen jälkeen ton-tilla kolme, kuten myös suurin osa korttelin piha-alueesta. Nykyi-sen pysäköintilaitoksen pysäköintikannen päällisistä autopaikoista puolet voidaan kattaa avonaisella katoksella. 
Uusien tonttien kaksi, neljä ja viisi asuntojakaumaa ohjataan Hel-singin kaupungin AM-ohjelman mukaisesti, jotta alueen asunto-kantaa saadaan monipuolistettua. 
Uusien tonttien autopaikat ovat pihakansien alaisissa pysäköinti-laitoksissa. Ajoyhteydet laitoksiin ovat Rastilantieltä korttelialueen pohjoispuolelta. Pihakansista suunnitellaan viihtyisää istutettua piha-aluetta, jolle leikkitoiminnot sijoittuvat, ja joka liittyy ympäröi-vään rinnemaastoiseen piha-alueeseen mahdollisimman saumat-tomasti. Kannen alaisesta pysäköintilaitoksesta johtuvat savun-poistojärjestelmät suunnitellaan osaksi piharakenteita ja raken-nusten arkkitehtuuria. Yksikerroksiset rakennusosat, talousraken-nukset ja katokset toteutetaan hulevesiä viivyttävinä viherkattoina. Korttelin piha-alue rakennetaan yhteiskäyttöiseksi. 
Uusien tonttien asuinkerrostalojen väliin jäävillä maanvaraisilla piha-alueilla olemassa olevaa puustoa säilytetään ja tarvittaessa istutetaan lisää. Erityisesti Kallvikintien puoleisella korttelialueella mäntypuustoa säilytetään ja istutetaan kadun maisema-arvojen vuoksi. Nykyisten asuinkerrostalojen välissä oleva suuri puustoi-nen ja avokallioinen piha-alue säilytetään maisemallisesti arvok-kaana kokonaisuutena.  
Asuinrakennusten korttelialue 54013 muutetaan asuinkerrostalo-jen korttelialueeksi. Korttelialuetta pienennetään alueen länsisi-vulla noin 30 metriä, jotta lähivirkistysalueen läpi pohjois-etelä-
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suunnassa kulkevalle yleiselle kävely-yhteydelle saadaan riittä-västi tilaa, ja jotta suunniteltavien asuinkerrostalojen ja korttelin länsipuolella olevien pientalojen väliin saadaan riittävä etäisyys. Kallvikintien puolella korttelialuetta kasvatetaan korttelin koilliskul-massa katualueen reunaan kiinni. Näin Kallvikintien kehittyvän ka-tutilan läheisyyteen voidaan sijoittaa tehokas asuinkerrostalo, jonka maantasokerroksessa on liiketilaa lähipalveluja varten. 
Nykyisten II-kerroksisten luhtikerrostalojen paikalle mahdolliste-taan kolme asuinkerrostaloa, joiden kerrosmäärät vaihtelevat vä-lillä IV-VIII. Uudet kerrostalot madaltuvat IV-kerroksisiksi kohti ete-lää, koska korttelialueen eteläpuolella on pääosin I-kerroksisia pientaloja. Kerrostalot sijoitetaan korttelialueelle niin, että kerros-talojen sekä tontin eteläpuolella olevien pientalotonttien väliin jää runsaasti tilaa, ja tontilla olevaa täysikasvuista puustoa voidaan osittain säilyttää. Kallvikintien puoleinen kerrostalo sijoittuu katuti-lan läheisyyteen, koska rakennuksen maantasokerrokseen sijoite-taan liiketilaa. Liiketilojen ympärillä oleva korttelimaa suunnitel-laan aukioksi, jolle liiketilat avautuvat. Uusien kerrostalojen raken-taminen edellyttää nykyisten luhtikerrostalojen purkamista. Uudet kerrostalot toteutetaan rakenteiltaan ja julkisivuiltaan pääosin puusta. 
Nykyisen asfaltoidun pysäköintikentän paikalle suunnitellaan rin-teeseen osittain upotettava kaksitasoinen pysäköintilaitos, jonka pysäköintitasoille on ajo korttelialueen eteläpuoliselta Airoparin-tieltä. Korttelin jätehuolto ja osa varastotiloista sijoitetaan pysä-köintilaitoksen yhteyteen. Erilaisten katosten ja talousrakennusten katot toteutetaan hulevesiä viivyttävinä viherkattoina. 
Korttelin rakentamatta jäävät tontinosat istutetaan ja nykyistä puustoa säilytetään erityisesti tontin eteläpuolella, jotta puusto pehmentää rakentamisen mittakaavan vaihtumista kerrostaloalu-eelta kohti pientaloja. 
Molempien korttelien täydennysrakentamisen toteutuksessa huo-mioidaan tulevaisuudessa Kallvikintiellä kulkevan pikaraitiotien to-teutuksen aiheuttamat korkomuutokset rakennusten ja pihojen korkeusasemissa. Korttelialueiden täydennysrakentamisen toteu-tuksessa ei kuitenkaan tarvitse varautua pikaraitiotien aiheutta-maan tärinään tai runkoääniin, koska tarvittava vaimentaminen otetaan huomioon raitiotien toteutuksessa. 
Kortteleita koskien on kirjattu määräykset hulevesien viivytystä ja ohjaamista koskien, Helsingin kaupungin viherkerroinmääräys sekä purettavia rakennuksia ja rakenteita koskeva purkuselvitys-määräys. Korttelin 54012 toteutuksessa on huomioitava tontilla 3 olevassa nykyisessä F-talossa oleva alueellinen jakelumuuntamo. 
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Lähivirkistysalue (VL) 
Nykyinen puistoalue (VP), Kallvikintietä sivuava suojaviheralue (EV) sekä puistoalue (P) muutetaan lähivirkistysalueiksi. Korttelin 54013 pienentäminen korttelin länsireunalla kasvattaa lähivirkis-tysaluetta. Korttelin 54013 kasvattaminen korttelin koilliskulmassa kiinni Kallvikintien katutilaan halkaisee nykyisen suojaviheralueen, joten kaavaratkaisussa muodostuu kaksi erillistä lähivirkistysalu-etta Kallvikintien länsipuolelle. 
Korttelien 54012 ja 54013 länsipuoleiselle lähivirkistysalueelle merkitään ohjeellinen kävelyn ja pyöräilyn yhteys pohjois-etelä-suunnassa Airoparintieltä Rastilantielle. Tähän yhteyteen liitetään itä-länsisuuntainen ohjeellinen kävelyn ja pyöräilyn yhteys Kallvi-kintieltä. Kulkuyhteydet palvelevat alueen kasvavaa asukasmää-rää lähivirkistysaluetta ympäröivillä tonteilla ja vähentävät läpikul-kua korttelialueiden läpi. Yhteyksien toteutuksessa huomioidaan alueella oleva lahokaviosammal. Korttelin 54013 ja Kallvikintien katualueen väliin rajautuva lähivirkistysalue on jatkossa alueen asukkaiden käytössä. Alueella on hieno avokallio sekä täysikas-vuista puustoa. Alueelle ei esitetä toimintoja. 

Liikenne 
Lähtökohdat 
Kaava-alueen itäpuolitse kulkee Kallvikintie, joka on alueellinen kokoojakatu. Rastilantie on paikallinen kokoojakatu, jolta ajetaan kortteliin 54012. Airoparintie on tonttikatu ja sitä pitkin on ajoyh-teys kortteliin 54013. Kallvikintietä pitkin ajaa runkolinja 560, jonka vuoroväli ruuhka-aikana on noin kahdeksan minuuttia. Vuosaaren keskustan suuntaan kulkevan linjan pysäkki sijaitsee kaava-alu-eella korttelin 54012 kohdalla ja vastakkaiseen suutaan kulkevan linjan pysäkki Kallvikintien ja Rastilantien risteyksen pohjoispuo-lella. Kallvikintien kautta liikennöivät myös yöbussi 90N ja lähi-bussi 814. Rastilantien kautta liikennöi lähibussi 813. 
Kaavamuutosalue on linnuntietä noin 700 metrin päässä Vuosaa-ren metroasemalta. Metrolla matkustusaika Helsingin keskustaan on 26 minuuttia. 
Kallvikintien molemmin puolin on eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. Rastilantiellä jalkakäytävä on kadun molemmilla puolilla ja Airopa-rintiellä jalkakäytävä on kadun pohjoispuolella. Pyöräily on sekalii-kenteenä ajoradalla. 
Rastilantien pohjois- ja etelälaidalla on rajoittamatonta kadunvar-sipysäköintiä. Etelälaidalla on myös kuorma-autoille osoitettua py-säköintiä. Airoparintiellä on rajoittamatonta kadunvarsipysäköintiä. 
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Kallvikintien keskimääräinen liikennemäärä kaavamuutosalueen kohdalla on noin 9 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Rastilantiellä noin 2 100 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Airoparintiellä noin 400 ajoneuvoa vuorokaudessa 
Kaavaratkaisu 
Alueen liikenne pohjautuu nykyiseen katuverkkoon. 
Uusi yleiskaava esittää runkolinjan 560 muutamista pikaraitiotieksi (Raide-Jokeri 2), jotta kaupungin sisäisiä poikittaisia julkisen lii-kenteen yhteyksiä voidaan vahvistaa ja samalla vähentää esikau-punkialueiden riippuvuutta henkilöautoista. Nykyisen suunnitel-man mukaan linja liikennöisi Vuosaaressa välillä Vuosaaren met-roasema –Vuosaarentie–Kallvikintie. Jokeri 2 -pikaraitiotien arvioi-daan alustavasti toteutuvan 2030-luvulla. 
Kaavanmuutoksen autopaikkamääräykset ovat kaupunkisuunnit-telulautakunnan 15.12.2015 hyväksymän asuintonttien pysäköinti-paikkamäärien laskentaohjeen mukaiset. Asuntojen osalta vaadi-taan 1 autopaikka/120 k-m² kohden. (Etäisyys linnuntietä lähim-mälle runkolinjan 560 pysäkille on alle 600 metriä.) Tontilla sijait-sevia pyöräpaikkoja velvoitetaan 1 pp/30 k-m2 ja asukkaiden vie-raiden pysäköintiin on osoitettava 1 autopaikka/1 000 k-m2. 
Kaavamuutos lisää Airoparintien liikennemäärää noin 200 ajoneu-voa vuorokaudessa ja Rastilantien liikennemäärää noin 250 ajo-neuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärien kasvu painottuu Airopa-rintiellä ja Rastilantiellä Kallvikintien päätyyn eikä rasita katuja pi-demmältä osuudelta. 

Esteettömyys 
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta, mutta korttelin 54012 kallioinen piha-alue on varsin suurien kor-keuserojen vuoksi hankala esteettömien kulkuyhteyksien kan-nalta. Korttelien 54012 ja 54013 piha-alueita ei ole nykyisin suun-niteltu esteettömiksi. 
Kaavaratkaisussa uudisrakentaminen piha-alueineen toteutetaan esteettömästi. Korttelin 54012 nykyisille pistetaloille ei saada to-teutettua täysin esteetöntä kulkuyhteyttä ympäröiviltä katualueilta piha-alueen liian suurista 2 - 3 metrin suuruisista korkeuseroista johtuen. Korttelin koilliskulmaan suunniteltu luiskattu reitti Kallvi-kintieltä on yhtäjaksoisena kaltevuudeltaan 8 % ja pohjoisesta Rastilantieltä n. 10 %. Koilliskulman reitti on kuitenkin parannus nykyiseen kulkuyhteyteen, jossa on osana myös portaita.  
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Luonnonympäristö 
Lähtökohdat 
Keski-Vuosaaren alueella on erityinen maisemallinen identiteetti, joka muodostuu tonttien, puistojen ja katualueiden muodosta-masta yhtenäisestä maisematilasta. Alueen erityispiirteenä on eteläsuomalaiselle rannikkomaisemalle tyypillisen metsä- ja kal-liomaaston näkyminen maisemakuvassa sekä maiseman muotoja mukaillen sommitellut rakennusmassat.  
Suunnittelualue sijoittuu Vuosaaren selänteen reunaosiin ja vai-hettumisvyöhykkeelle maaston laskiessa alueen länsi- ja lounais-osassa kohti Rastilan laaksoa. Suunnittelualueen maisemaa hal-litsee kalliokohouma mäntyineen ja 1970-luvun pistetaloineen. Suunnittelualue rajautuu itäosasta Kallvikintiehen. Kallvikintie on linjattu metsäkaupunkiin maisemarakennetta kunnioittaen. Kallvi-kintien katumiljöössä puusto ja erityisesti sen reunoilla kasvavat kookkaat männyt ovat keskeinen osa maisemakuvaa ja alueen luonnetta. 
Keski-Vuosaarelle on ominaista vehreät puistomaiset pihat. Suun-nittelualueen piha-alueet ovat hyvin vehreitä ja puustoisia, sillä pysäköintialueita ja tenniskenttää lukuun ottamatta lähes koko piha-alueet ovat puustoisia.  
Suunnittelualueeseen kuuluu myös yleisiä viheralueita. Rastilan puistometsä sijoittuu alueen länsireunalle sekä asuinkortteleiden väliin kapealle vyöhykkeelle. Rastilan puistometsä on luonnontilai-nen ja pääosin järeäpuustoista mänty- ja kuusimetsikköä. Rastilan puistometsän lisäksi suunnittelualueelle sijoittuu Kallvikintien var-teen kalliokohouma, jota reunustavat männyt. 
Suunnittelualueella ei ole Helsingin luontotietojärjestelmän mu-kaan erityisiä luontoarvoja. Vuosaaren alueen lahokaviosammal-selvityksessä (2020) suunnittelualueen metsäalueelta on löydetty lahokaviosammaleen esiintymiä. Rastilantien kuvio on selvityksen pisteytyksen perusteella arvioitu elinympäristökuvioksi, jonka mer-kitys lajin pitkäaikaisen säilymisen kannalta on hyvin vähämerki-tyksinen. 
Lahokaviosammal on rauhoitettu luonnonsuojelulain 42 § mukai-sesti. Laji on viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa (Juutinen ym. 2019) luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Viime aikoina lajin tunnettu levinneisyys on kuitenkin laajentunut huomattavasti ja laji vaikuttaa olevan aiempaa arvioitua yleisempi. Tästä syystä luon-nonsuojeluasetuksen liitteiden päivityksessä (17.6.2021/521) la-hokaviosammal on poistettu luonnonsuojelulain 47 § mukaisesti erityisesti suojeltavien uhanalaisten eliölajien listalta. 



   14 (28)  

  

Suunnittelualue kuuluu pääosin Rastilanpuron valuma-alueeseen, mutta suunnittelualueen koilliskulma kuuluu Vuosaarenpuron va-luma-alueeseen.  
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisussa on pyritty alueen maisemallisten erityispiirtei-den ja erityisesti puustoisuuden säilyttämiseen. Korttelissa 54012 nykyisten asuinkerrostalojen välissä oleva suuri puustoinen ja avokallioinen piha-alue säilytetään ja sen puustoa tulee hoitaa sekä tarvittaessa uudistaa siten, että sen maisemakuvallinen arvo säilyy. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mäntyjen säilymiseen. Kallvikintien varteen suunniteltujen uusien kerrostalojen väliin on jätetty istutettavat alueen osat, joilla katumiljöön puustoisuutta ja erityisesti mäntyjä pyritään säilyttämään sekä tarvittaessa uudista-maan.  
Korttelialuetta 54013 pienennetään alueen länsisivulla noin 30 metriä ja tämä osa liitetään osaksi yleistä virkistysaluetta. Rat-kaisu mahdollistaa lähivirkistysalueen läpi pohjois-eteläsuunnassa osoitetulle ulkoilureitille riittävän tilan ja leveämpi virkistysalue muodostaa samalla suojavyöhykkeen uusien kerrostalojen ja ole-massa olevien asuintonttien välille. Kallvikintien puolella kortteli-aluetta puolestaan kasvatetaan korttelin koilliskulmassa katualu-een reunaan kiinni. Korttelialue halkaisee nykyisen suojaviheralu-een, mutta tien reunan maisemallisesti tärkeä avokallioalue säily-tetään ja se on muutettu kaavaratkaisussa lähivirkistysalueeksi. Korttelin länsi-, etelä- ja osittain itäsivulle on osoitettu istutettavan alueen osat, jotka rajaavat korttelia virkistysalueiden sekä ole-massa olevien asuintonttien suuntaan. Kaavaratkaisussa on esi-tetty ulkoilureitti myös korttelialueiden 54012 ja 54013 välistä, jol-loin ulkoilureitti yhdistää metsäalueen Kallvikintiehen.  
Kaikki alueen viheralueet on merkitty kaavaratkaisussa lähivirkis-tysalueiksi, sillä se kuvaa alueiden merkitys erityisesti lähiasukkai-den pääosin luonnontilaisina virkistysalueina. 

Ekologinen kestävyys 
Lähtökohdat 
Kaavamuutosalueen sijainti mahdollistaa ekologisesti kestävät liikkumismuodot. Alue sijaitsee lähellä hyviä joukkoliikenneyhteyk-siä. Kallvikintiellä kulkevan bussiliikenteen runkolinjan 560 lähim-mät pysäkit sijaitsevat osin kaavamuutosalueella. Kallvikintietä pit-kin on hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet Vuosaaren keskustaan. Vuosaaren keskustassa on metroyhteys kohti Helsingin keskus-taa. 
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Nykyiset korttelipihat ovat vehreän puustoisia ja väljiä. Kaava-muutosalueelle sijoittuva puisto- ja suojaviheralue ovat luonnonti-laisia, niillä on runsaasti täysikasvuista puustoa, pensaita, heini-koita ja kallioita. Suunnittelualueella ei ole Helsingin luontotietojär-jestelmän mukaan erityisiä luontoarvoja. Puistoalueella on lahoka-viosammaleen esiintymä. 
Kaavaratkaisu 
Nykyisten korttelialueiden tehokas täydennysrakentaminen lisää asuntoja ja paikallisia kaupallisia palveluja hyvien joukkoliiken-neyhteyksien läheisyyteen. Nykyisten rakennettujen korttelialuei-den tiivistäminen vähentää painetta rakentamattomien alueiden hyödyntämiseen asuinkäyttöön.  
Uusien asuinkerrostalojen rakentaminen vähentää nykyistä piha-aluetta ja tuhoaa puustoa sekä kasvillisuutta. Rakennusten sijoit-telulla nykyisille pysäköintialueille ja pelikentille on osin vähen-netty rakentamisen aiheuttamaa tuhoa puustolle ja kasvillisuu-delle. Lisäksi osa piha-alueesta ja puustosta on kaavaratkaisussa määrätty säilytettäväksi. Niillä osilla piha-aluetta, joilla säilyttämi-nen ei ole mahdollista, on määrätty uuden puuston istuttamisesta.  
Kaavaratkaisu velvoittaa käyttämään Helsingin kaupungin viher-kerrointa työkaluna riittävän vihertehokkuuden ja ekologisen kes-tävyyden saavuttamiseksi. Lisäksi kaikkiin yksikerroksisiin raken-nusosiin, talousrakennuksiin ja katoksiin toteutetaan hulevesiä vii-vyttävä viherkatto. 
Kaavaratkaisu ohjaa kestäviin energiaratkaisuihin. Korttelin 54012 uusien asuinkerrostalojen energiatehokkuuden tulee olla 10% tiu-kempi, kuin voimassa olevien asetusten vähimmäistaso. Lisäksi korttelin uusilla tonteilla tulee hyödyntää uusiutuvaa energiaa.  Korttelin 54013 uusien asuinkerrostalojen runko- ja julkisivuraken-teet toteutetaan pääosin puusta. Helsingin asuntotuotantotoimisto suunnitteluttaa rakennuksista energiatehokkaita omien hiilineut-raalisuustavoitteidensa mukaisesti.  
Puisto- ja suojaviheralueet muutetaan lähivirkistysalueeksi. Osa korttelin 54013 alueesta muutetaan osaksi lähivirkistysaluetta. Kortteleiden väliselle lähivirkistysalueelle osoitetaan ohjeellinen kävely- ja pyöräily-yhteys. Uusi rakennettu kulkuyhteys vähentää lähivirkistysalueen kasvillisuuteen kohdistuvaa kulutusta muilta metsän osilta. Lähivirkistysalueen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan lahokaviosammaleen esiintymät.  

Yhdyskuntatekninen huolto 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. 
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Rastilantie 2 kiinteistön F-talossa sijaitsee alueellinen jakelu-muuntamo. Muuntamo palvelee sijaitsemansa korttelin ohella Ai-roparintien itäpään ja Rastilantien 7a sähkönjakelua. Muuntamo saa syöttönsä Airoparintien suunnasta eli reitti muuntamolta ete-län suuntaan tulee säilyttää. Pohjoisen suuntaan menee pienjän-niteverkon kaapeleita: yksi liittymisjohto, yksi jakokaapeli ja kaksi varalle asennettua kaapelia. Kaapelireitti muuntamolta Rastilan-tien suuntaan tulee myös turvata tai vaihtoehtoisesti täytyy raken-taa korvaavaa jakeluverkkoa toisesta muuntopiiristä lännen suun-nasta Pilssikujan kohdalle saakka, kaapelointimatka noin 200 metriä.   Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnostaminen 
Lähtökohdat 
 Maapinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä n. 
+12,0…+25,0. Kaavoitettavan alue sijaitsee osin kallioisella maa-perällä, paikoin esiintyy avokalliota. Muutoin kaava-alueella maa-perä on pääosin silttiä ja hiekkaa. 
Kaava-alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeäksi luokitellulla Vuosaaren (0109101) pohjavesialueella. Olemassa olevien tieto-jen perusteella pohjaveden pinnan korkeusasema vaihtelee alu-eella, ollen pohjoisosassa noin tasolla +12,0 ja eteläosassa noin tasolla +7,0.  
Kaava-alueella olevat rakennukset on olemassa olevien tietojen perusteella perustettu maan- tai kallionvaraisesti. 
Olemassa olevien tietojen perusteella alueella ei ole sijainnut maaperää pilaavaa toimintaa. 
Kaavaratkaisu 
Kaava-alue on rakennettavuudeltaan hyvä. Olemassa olevien tie-tojen perusteella rakennukset voidaan perustaa maan- tai kallion-varaisesti. Perustamistapaan ja muuhun pohjarakentamiseen liit-tyvät seikat tulee tarkentaa jatkosuunnittelun yhteydessä. Suun-nittelussa tulee tarvittaessa huomioida pohjavedenpinnan taso. 
Raitiotien suunnittelussa tulee ottaa huomioon sen aiheuttama runkomelu ja tärinä. 
Rakennusten suunnittelussa on noudatettava rakennusvalvonnan ohjetta vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille raken-tamisesta. Kaavassa on annettu pohjavesialueelle rakentamista koskeva määräys. 
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Ympäristöhäiriöt 
Lähtökohdat 
Katuliikenteestä aiheutuu kaava-alueelle melua. Alueen oleellisin melulähde on Kallvikintien liikenne, jonka aiheuttama päiväaikai-nen keskiäänitaso ylittää melutason ohjearvon ulkona noin 30-50 metrin etäisyydellä kadusta. 
Kaavaratkaisu 
Asemakaavan valmistelun yhteydessä on laadittu kaava-alueen pohjoisosaa koskeva meluselvitys (Liikennemeluselvitys, Asema-kaavanmuutos Villenkallio, PR10115-Y01, Promethor Oy, 6.9.2021). Selvityksen perusteella on arvioitavissa liikennemelun vaikutuksia myös laajemmin kaava-alueella ja sen ympäristössä. Katujen autoliikennemäärien ei arvioida melun kannalta merkittä-västi kasvavan nykytilanteesta. Selvityksessä on kuitenkin varau-duttu Raide-Jokeri 2 -pikaraitiotiehen, jonka osalta on sisätilojen tavoitearvona käytetty ohjearvojen lisäksi myös enimmäisäänita-soa LAmax 45 dB. 
Selvityksen mukaan uusien asuinrakennusten julkisivuille kohdis-tuva päiväaikainen keskiäänitaso on suurimmillaan Kallvikintien puoleisilla julkisivuilla noin 64 dB ja raitiotien aiheuttama hetkelli-nen enimmäisäänitaso noin 75 dB. Kaavassa edellytetään Kallvi-kintien viereisten rakennusten kadun puoleiselta ulkovaipalta sel-vityksen mukaisesti 32 dB äänitasoerovaatimusta, jolloin mitoituk-sessa on noin 2-3 dB varmuusvaraa. Muiden julkisivujen osalta riittää ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 edellyttämän vä-himmäisäänitasoeron 30 dB toteutuminen. Kaavassa on lisäksi annettu määräys oleskeluun tarkoitettujen piha-alueiden ja par-vekkeiden sijoittamisesta ja suojaamisesta siten, että niillä saavu-tetaan melutason ohjearvot ulkona. Kaava mahdollistaa leikkiin ja oleskeluun tarkoitettujen piha-alueiden sijoittamisen laajalle alu-eelle kortteleiden 54012 ja 54013 sisäosissa. 
Raitiotien mahdollisen värähtelyntorjuntatarpeen johdosta kaa-vassa on annettu raitiotien jatkosuunnittelua koskeva määräys, jolla on pyritty varmistamaan, ettei raitiotieliikenteestä tulevaisuu-dessa aiheudu sen lähiympäristön rakennuksiin merkittävää run-komelu- tai tärinähaittaa. 

Nimistö 
Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 10.4.2019 esittää, että kaava-alueen keskellä oleva kallioalue nimetään Villenkallioksi. 



   18 (28)  

  

Vaikutukset 
Yhteenveto laadituista selvityksistä 
Kaavaratkaisun valmistelun aikana on laadittu viitesuunnitelmat kortteleiden 54012 ja 54013 kehittämistä koskien. Viitesuunnitel-missa on esitetty kaavaratkaisun kaupunkikuvalliset, maisemalli-set ja kaupunkirakenteelliset vaikutukset sekä pelastustiejärjeste-lyt. 
Korttelin 54013 kehittämiseen liittyvästä purkavasta täydennysra-kentamisesta aiheutuvista hiilipäästöistä on laadittu selvitys. Kort-telin 54013 nykyisten rakennusten korottamisesta lisäkerroksilla on tehty arvio Helsingin kaupungin Asuntotuotantotoimistossa. Kallvikintien liikennemeluun liittyen on laadittu meluselvitys. Koko Vuosaaren alueesta on laadittu selvitys lahokaviosammalen elinympäristöistä. Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijat ovat arvioineet kaavaratkaisun vaikutukset liikenteeseen, yhdyskunta-talouteen, liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen. 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustannuksia viheralueiden laajentumisestä sekä reitistön paran-nuksista. 
Kaava-alueen kortteli 54012 on yksityisessä omistuksessa. Ase-makaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytä-vissä maapoliittisissa neuvotteluissa. 
Kaupunki omistaa korttelin 54013. Kortteliin kaavoitettavan lisära-kennusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden noin 5 milj. euroa. 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 
Kaavaratkaisun toteuttaminen tiivistää Keski-Vuosaaren kaupun-kirakennetta ja vahvistaa poikittaista joukkoliikenneyhteyttä, bus-siliikenteen runkolinjaa 560. Kaavaratkaisu monipuolistaa alueen rakennus- ja asuntokantaa sekä lisää alueelle kaupallisia lähipal-veluja. Kaavaratkaisun myötä lähivirkistysalueelle toteutuu uusia yleisiä läpikulkuyhteyksiä, jolloin läpikulku korttelialueiden läpi vä-henee. 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
Kallvikintien reunaan korttelille 54012 suunniteltu rakentaminen muuttaa maisemaa merkittävästi, kun nykyinen puoliavoin pysä-köintialueiden ja -katosten sekä puuston muodostama maisema 
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vaihtuu kerrostaloiksi. Samalla rakentaminen rajaa näkymiä suun-nittelualueen korkeimman kalliomäen ja sillä olevan puuston sekä rakennusten suuntaan. Muutosta tasoittavat säilytettävä ja tarvit-taessa uudistettava puusto rakennusten välissä.  
Rastilan puistometsän suunnalla korttelin 54012 rakentaminen si-joittuu tonttirajaan kiinni eli rakennusalat rajautuvat suoraan lähi-virkistysalueeseen. Kaavaratkaisussa rakennusten ja tonttirajan väliin ei jää rakentamisen ja myöhemmin rakennusten huollon sekä ylläpidon vaatimaa tilaa, minkä seurauksena rakentamisai-kaiset ja rakentamisen jälkeiset vaikutukset kohdistuvat suoraan lähivirkistysalueelle. Tämä vaikuttaa sekä Rastilan puistometsän reunavyöhykkeen ilmeeseen, että sen käyttömahdollisuuksiin hei-kentävästi. Merkittävät ja pysyvät vaikutukset kohdistuvat erityi-sesti rakennusten välittömään läheisyyteen. Rakentamisaikaisia lähivirkistysalueeseen kohdistuvia vaikutuksia on puiden ja met-säkasvillisuuden raivaaminen rakentamisen vaatiman työalueen sekä mahdollisen työmaa-alueelle johtavan huoltotien tieltä. Työ-alue on hankkeen arvion perusteella kolme metriä tontin rajasta, mutta rakentamisen vaikutukset voivat ulottua tätäkin laajem-malle. Rakentamisen aikana käytettävät työalueet tullaan ennallis-tamaan rakentamisen valmistuttua, mutta metsäluonnon palautu-minen ja erityisesti korvaavien täysikasvuisten puiden kasvami-nen alueelle vie aikaa. Lisäksi rakennusten rakenteita joudutaan kaavaratkaisun perusteella sijoittamaan osittain lähivirkistysalu-een puolelle, mikä rajoittaa tulevaisuudessa kyseisen alueen käyt-töä. Rakentamisen jälkeiset vaikutukset kohdistuvat erityisesti tu-levien rakennusten ja tonttirajan välittömään läheisyyteen. Raken-nusalan ja tontin rajan väliin ei jää kaavaratkaisussa rakennusten huollon ja ylläpidon vaatimaa tilaa, jolloin näiden toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat tulevaisuudessa myös lähivirkistysalu-eelle. Huoltotoimenpiteet voivat olla luonteeltaan pienimuotoisem-pia, kuten ikkunapintojen pesu, tai laajempia ja pidempiaikaista työaluetta vaativia, kuten julkisivuun tai ikkunoihin kohdistuvat korjaukset. Rakennukset sekä niiden vaatima huoltotila rajoittaa rakennusten välittömään läheisyyteen lähivirkistysalueelle sijoittu-van kasvillisuuden ja erityisesti puiden istuttamista sekä luontaista kasvamista. 
Korttelin 54013 kokonaisvaltainen uudistaminen ja uudet kerrosta-lot muuttavat maisemaa huomattavasti. Uuden rakentamisen vai-kutusta ympäristöön vähentää säilytettävä ja tarvittaessa uudistet-tava puusto korttelialueen reunoilla, mikä rajaa näkymiä erityisesti ympäröivien asuintonttien suuntaan. Korttelialueen työntyminen koilliskulmasta kiinni Kallvikintiehen muuttaa katumiljöön rakenne-tummaksi. Kallvikintien ja Airoparintien kulmassa säilytetään kui-tenkin maisemallisesti tärkeä avokallioalue puustoineen. Kortteli-alueen 54013 länsiosassa puolestaan korttelialuetta muutetaan lähivirkistysalueeksi, mikä vähentää uuden rakentamisen vaiku-
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tusta erityisesti suunnittelualueen länsipuolelle sijoittuvien asuin-tonttien suuntaan sekä parantaa alueen virkistyspotentiaalia. Kaa-varatkaisu mahdollistaa myös virkistysalueelle sijoittuvien lahoka-viosammaleen esiintymien säilymisen. 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
Kaavaratkaisu noudattaa liikenteen ja huollon osalta yleisesti ot-taen nykyisiä ajoyhteyksiä. Korttelin 54012 ajoyhteydet ovat Ras-tilantieltä likimäärin samoista kahdesta kohdasta kuin nykyisinkin. Ajoyhteydet kansipihan alaisiin pysäköintilaitoksiin suunnitellaan nykyisten ajoväylien rinnalle. Jätehuolto sijoittuu Rastilantien var-relle osittain piha-alueella oleviin syväkeräysastioihin ja osittain pihakannen alaisen pysäköintilaitoksen yhteyteen. Pelastustiet ja yhteydet esimerkiksi muuttoautoa varten suunnitellaan pääosin maanvaraiselle piha-alueelle ja osittain pihakannen päällisille kul-kureiteille. Liiketilojen huolto on kansipihan alaisen pysäköintilai-toksen kautta. Nykyisten kerrostalojen pelastusjärjestelyjä ei hei-kennetä. 
Korttelin 54012 autosuojat puretaan täydennysrakentamisen yh-teydessä. Tarvittava autopaikkamäärä jää kuitenkin tontin nykyi-seen kaksitasoiseen pysäköintilaitokseen tontin pohjoissivulle. Korttelissa on ollut todelliseen tarpeeseen nähden paljon pysä-köintipaikkoja. 
Korttelin 54013 ajoneuvoliikenteen ja huollon ajoyhteydet sijoittu-vat kahteen kohtaan Airoparintietä. Korttelin pysäköinti ja jäte-huolto on keskitetty korttelin Airoparintieltä tulevien tonttiliittymien läheisyyteen, jolloin korttelin keskialueet on rauhoitettu päivittäi-seltä ajoneuvoliikenteeltä. 
Korttelin 54013 purkava täydennysrakentaminen lisää Airoparin-tien liikennemäärää noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liiken-nemäärän kasvulla ei ole merkittävää vaikutusta Airoparintien lii-kenneturvallisuuteen. Korttelin 54013 ajojärjestelyt yksinkertaistu-vat hieman nykyisestä, sillä nykyisin tontille on kolme ajoliittymää ja kaavaratkaisussa on vain kaksi.  
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 
Kaavaratkaisu tiivistää Keski-Vuosaaren väljää kaupunkiraken-netta ja muuttaa Kallvikintien katutilaa urbaanimmaksi. Korttelin 54012 olemassa oleva väljä rakennuskokonaisuus, tiivistyy kuu-della VII-VIII-kerroksisella asuinkerrostalolla, joista kolme rajaa Kallvikintien katutilaa sijoittuen lähes katutilaan kiinni nykyisten autosuojien paikalle. 
Uudet asuinkerrostalot monipuolistavat Kallvikintien katutilaa muodostaen kohdan, jossa vuorottelevat urbaanit kerrostalot, joissa on katutilaan avautuvia liiketiloja, ja alueelle tyypillinen 



   21 (28)  

  

mäntypuustoinen piha-alue. Kaupunkikuva muuttuu kerrokselli-semmaksi. Olemassa olevat 70-luvun asuinkerrostalot näkyvät uusien asuinkerrostalojen vierestä korttelin kallioisen keskialueen korkeimmalla kohdalla. Sama kerroksellinen vaikutelma muodos-tuu myös korttelin länsipuolen kolmen uuden kerrostalon kohdalla. 
Nykytilaan verrattuna nykyisten kerrostalojen kaupunkikuvallinen vaikutelma koko korttelia dominoivina korkeina rakennusmas-soina pienenee, muttei katoa. Uudet kerrostalot sijoittuvat nykyisiä alemmas ja niiden ylimmät räystäskorot jäävät selvästi nykyisiä kerrostaloja alemmas. Nykyiset kerrostalot ovat jatkossakin kortte-lin korkeimmat rakennukset, jotka nousevat selkeästi ympäröivää puustoa ylemmäs. 
Nykyisten asfaltoitujen pysäköintialueiden tilalle tuleva uusi piha-kannen alainen pysäköintilaitos luo rakennetun reunan kohti Kall-vikintietä. Pysäköintilaitoksen julkisivu suunnitellaan sulautumaan osaksi kerrostalojen maantasojulkisivuja. Rakennuskokonaisuu-den arkkitehtuuri sovitetaan alueen 1960-luvun arkkitehtuurityyliin. 
Korttelin 54013 nykyisten 1990-luvun asuinkerrostalojen purkami-nen ja korvaaminen tehokkaammalla rakentamisella poistaa ole-massa olevan kaupunkikuvallisen kerrostuman. Uudet asuinker-rostalot sijoittuvat nykyisiin rakennuksiin nähden enemmän itään kohti Kallvikintietä ja pohjoiseen kohti korttelia 54012, jottei tehok-kaampi kerrostalorakentaminen tule liian lähelle korttelin länsi- ja eteläpuolisia pientalokortteleita. Korkein VIII-kerroksinen kerros-talo sijoittuu Kallvikintien katutilaan kiinni muodostaen urbaanin rakennetun paikan nykyisin puustoiseen ja väljään katutilaan. Ra-kennus muodostaa vastinparin Kallvikintien itäpuoleisen VIII-ker-roksisen kerrostalon kanssa. Alueen maiseman kannalta oleelli-nen mäntypuusto säästyy osittain korttelialueella. Säästyvä puusto suojaa korttelin etelä- ja länsipuolisia pientaloalueita avoi-milta näkymälinjoilta uusista kerrostaloista ja pehmentää uusien kerrostalojen mittakaavaa. Kerrostalojen puujulkisivut keventävät rakennusten mittakaavaa ja julkisivumateriaali liittää kerrostalot ympäröivien pientalojen julkisivumaailmaan. 
Kaavaratkaisu muodostaa Kallvikintien varrelle tapahtumarikkaan tilasarjan, joka koostuu säilytettävistä mäntypuustoisista avokallio-alueista, urbaaneista liiketilallisista kerrostaloista ja mäntypuustoi-sista piha-alueista. 
Vaikutus alueen paikalliseen kulttuuriperintöön on selvästi havait-tavissa: Kallvikintien 60-luvun väljä katutila, joka on ensisijaisesti suunniteltu henkilöautoilun näkökulmasta jättämällä katutilan ja asuinkorttelialueiden väliin suojaviheralue tai korttelipihan pysä-köintialue, muuttuu paikallisesti kaupunkimaisemmaksi joukkolii-kenteeseen tukeutuvaksi kaupungiksi, joka tarjoaa vaihtelevia ti-loja ja virikkeitä jalankulkijoille. Kulttuurihistoriallinen ympäristö 
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muuttuu, mutta maiseman kannalta oleellista mäntypuustoa vaali-taan jatkossakin tärkeänä maisemallisena elementtinä ja alueen kaupunkirakenteen mittakaavaa määrittelevänä tekijänä.  
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
Kaavaratkaisu mahdollistaa täydennysrakentamisen valmiin kau-punkirakenteen sekä kunnallisten verkostojen piirissä ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Bussiliikenteen poikittaisen run-kolinjan 560 pysäkit ovat osittain kaavamuutosalueella ja kaava-kaavamuutosalue on linnuntietä noin 700 metrin päässä Vuosaa-ren metroasemalta. Hyvä sijainti edesauttaa palvelujen säilymistä alueella ja vähentää osittain tarvetta yksityisautoiluun.  
Kaavamuutos on käynnistetty tontilla 54012/1 olevan As Oy Sääs-törastin pyynnöstä. Taloyhtiön tavoitteena on rahoittaa asuinker-rostalojensa peruskorjausta maaomaisuuttaan kehittämällä. Talo-yhtiöllä on käynnissä laaja peruskorjaushanke, jossa mm. toteute-taan perinteinen linjasaneeraus, asennetaan asuinrakennuksiin lämmöntalteenotto sekä aurinkopaneelit, uusitaan sähkönousut sekä -keskukset ja lisätään pysäköintilaitokseen sähköautojen la-tauspistokkeet. 
Kaavaratkaisussa korttelin 54012 täydennysrakennustontteja kos-kien määrätään, että rakennusten energiatehokkuuden tulee olla 10% voimassa olevaa määräystasoa parempi. Lisäksi määrätään hyödyntämään uusiutuvaa energiaa. Maalämmön hyödyntäminen lämmöntuotannossa ei ole alueella mahdollista, koska alue on pohjavesialuetta. 
Korttelin 54013 maankäytön tehostaminen edellyttää nykyisten rakennusten purkamista. Kaavaratkaisu määrää selvittämään, mi-ten purkumateriaalit voidaan käsitellä kestävästi. Nykyisten tont-tien piha-alueille ei voi sijoittaa lisärakennuksia ilman, että nykyis-ten rakennusten asuntojen näkymät peittyvät täysin tai pysäköinti-alue joudutaan rakentamaan kokonaan rakenteellisena. Helsingin Asuntotuotantotoimisto on arvioinut, ettei nykyisten rakennusten korottaminen lisäkerroksilla ole rakenteellisesti järkevää, koska se edellyttäisi perustusten, sokkelielementtien ja rakennusten pitkän sivun puurakenteisten seinien vahvistamista. 
Korttelin 54013 purkavaa täydennysrakentamista koskien on tee-tetty erillinen selvitys, jossa on verrattu täydennysrakentamisen hiilipäästöjä nykyisten rakennusten säilyttämiseen 50 vuoden elin-kaarella. Ramboll Finland Oy:n laatimassa selvityksessä tutkittiin kolme skenaariota. 
0. skenaario oli nykyisten rakennusten kunnossapito vain välttä-mättömin ylläpitokorjauksin. 1. skenaariossa nykyisiin rakennuk-siin toteutettiin laaja energiasaneeraus ja 2. skenaario oli nykyis-
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ten rakennusten purkaminen ja uudisrakentaminen. Lisäksi varsi-naisten skenaarioiden sisällä tutkittiin erilaisten energiaratkaisujen vaikutus hiilipäästöihin (nämä vaihtoehdot on eroteltu toisistaan lisäkirjaimilla skenaarionumeron perässä). Selvityksissä laskettiin vertailun vuoksi myös maalämmön hyödyntäminen, vaikkei se pohjavesialueella olekaan mahdollista. Selvitykset on laadittu Ym-päristöministeriön vähähiilisen rakentamisen arviointimenetelmää hyödyntäen. 
2. skenaarion purkavassa uudisrakentamisessa syntyy energia-ratkaisusta riippumatta suurin kokonaispäästö muihin skenaarioi-hin verrattuna: kokonaishiilipäästö on joko 7 280 t C02e ilma-vesi-lämpöpumpun ja kaukolämmön yhdistelmällä (2b) tai 8 990 t C02e pelkällä kaukolämmöllä (2a). Pienin kokonaispäästö on 1. ske-naarion ilma-vesi-lämpöpumpun ja kaukolämmön yhdistelmällä (1b) 1 530 t C02e. 0. skenaarion kokonaispäästö on 4 340 t C02e.  
Skenaarioiden vuosittaiset päästöt kerrosneliömetriä kohden ovat 0. skenaariossa 16,71 kg Co2e/k-m2/a, 1b. skenaariossa 5,90 kg Co2e/k-m2/a ja 2b. skenaariossa 10,78 kg Co2e/k-m2/a. Kaavoituk-sessa asukasta kohden oleva laskennallinen pinta-ala on 45 k-m2.  
Kun kokonaispäästöt lasketaan laskennalliselle asukkaalle ja päästöjen kehittymistä seurataan vuositasolla, voidaan todeta, että nykytilan mukainen 0.skenaario synnyttää asukasta kohti n. viiden vuoden jälkeen enemmän hiilipäästöjä kuin yksikään 1. skenaario energiaratkaisusta riippumatta ja n. 15 vuoden jälkeen enemmän kuin yksikään 2. skenaario, vaikka uudisrakentami-sesta syntyy merkittävä hiilipiikki rakennusvaiheessa. Tämä joh-tuu siitä, että 2. skenaariossa tuotetaan nykytilanteeseen nähden lukumäärällisesti enemmän energiatehokkaampia asuntoja, jolloin rakennusten elinkaaren aikaiset hiilipäästöt jäävät asukkaalle las-kettuna nykyisiä rakennuksia pienemmiksi. Nykyisten rakennusten energiankulutus on suurta, kun sitä verrataan suhteessa Helsingin kaupungin asuntojen koko rakennuskantaan. Airoparintien kohde sijoittuu yli 500 kohteen joukossa kaikkein kuluttavimpaan viiden-nekseen vertailtaessa normeerattua lämmitysenergiankulutusta rakennuskuutiota kohden. 
2. skenaariossa osa piha-alueen puustosta tuhoutuu, sillä uudet rakennukset vievät osan piha-alasta. Selvityksen mukaan kaadet-tujen puiden päästöt eivät vaikuta merkittävästi kokonaishiilipääs-töihin. 
Suurten kokonaispäästöjen lisäksi 2. skenaariossa syntyy myös laskennallisesti positiivista ilmastohyötyä muita skenaarioita enemmän (Suurin hiilikädenjälki on skenaariossa 2a 4 235 t CO2e). Skenaarion hiilikädenjälkeä kasvattaa erityisesti rakennus-ten puurakenteet. Kaavaratkaisussa määrätään korttelin 54013 rakennusten pääasialliseksi runko- ja julkisivumateriaaliksi puu. 
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Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin 
Kaavaratkaisu on laajuudeltaan varsin pieni, rajoittuen kahden korttelin ja niitä ympäröivien varsin pienten puisto- ja suojaviher-alueiden sekä katujen alueelle. Tästä syystä ei kaavamuutoksella ole merkittäviä alueellisia vaikutuksia. Sillä on kuitenkin joitain pai-kallisia vaikutuksia. 
Kaavaratkaisun mukainen täydennysrakentaminen monipuolistaa alueen asuntokantaa erikokoisilla ja eri hallintamuotoja olevilla asunnoilla Helsingin kaupungin AM-ohjelman mukaisesti. Alueelle toteutetaan vapaarahoitteista asumista, välimuodon tuotantoa sekä valtion tukemaa vuokra-asumista. Asuntomuotojakaumaa ohjataan yksityisellä maalla kaavamääräyksellä, joka painottaa perheasuntotuotannon osuutta asunnoissa, jotta perheasuntojen määrää voidaan alueella lisätä. 
Alueen asuntokanta on vanhan 1960-luvun Keski-Vuosaaren alu-eella hyvin saman ikäistä, koska alue on toteutettu kokonaisuu-tena lyhyen ajan sisällä. Useissa vanhoista asunnoista asuu edel-leen alkuperäisiä varsin iäkkäitä asukkaita. Uusi asuntokanta mahdollistaa uusien asukkaiden tulemisen alueelle, mikä tasapai-nottaa alueen taantuvaa väestökehitystä. Täydennysrakentami-sen myötä alueelle tulee siis lisää eri ikäisiä ja eri elämänvai-heessa olevia asukkaita. 
Kaikki uudet kerrostaloasunnot ovat esteettömiä ja tiloiltaan ja va-rustelultaan nykyaikaisia. Ne ovat siis myös alueen ikääntyvälle väestölle avuksi. Korttelin 54013 nykyisten asuinkerrostalojen toi-sen kerroksen asunnot eivät ole esteettömiä, koska niihin on kulku katetun ulkoportaan kautta. Uudisrakennuksissa on hissit, esteettömät piha-alueet ja sisäyhteydet asuntoihin. 
Kaavaratkaisu lisää alueen liiketiloja paikallisille yrittäjille tai muuta paikallista toimintaa varten.    
Korttelin 54012 uudet kansipiha-alueet ovat nykyisiä pysäköinti-alueita turvallisempia, koska korttelin ajoneuvoliikenne ja pysä-köintitilat sijoittuvat piha-alueista erotettuina korttelin sisäänajo-kohdille ja pihakannen alle. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa uudet turvalliset ja suunnitellut kulku-yhteydet lähivirkistysalueelle alueen läpi. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa terveellisen ja viihtyisän asuinympä-ristön toteuttamisen. Kaavamuutoksesta ei aiheudu sellaista kas-vua ajoneuvoliikenteeseen, jolla olisi merkittävää vaikutusta alu-een melu- tai ilmanlaatutilanteeseen. Kaavaratkaisun myötä kort-
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telin 54012 sisäosat tulevat nykyistä paremmin melulta suoja-tuiksi. Kaavaratkaisulla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia meluun tai ilmanlaatuun kaava-alueen ulkopuolella. 
Suunnittelun lähtökohdat 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu seuraavia: 
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen  - vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä suurilla kaupunki-seuduilla - huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyy-destä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa. 

Yleiskaava 
Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on Kallvikintien ympäris-tössä, kaava-alueen itäpuoliskolla asuntovaltaista aluetta A2 ja länsipuoliskolla korttelin 54012 osalta asuntovaltaista aluetta A3 ja korttelin 54013 osalta asuntovaltaista aluetta A4. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen. 
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan ko-konaisuudessaan 19.8.2021) mukaan alueelle ei kohdistu merkin-töjä. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mu-kainen. 

Asemakaavat 
Korttelia 5412 koskien on voimassa asemakaava nro. 6081 (vah-vistettu 4.2.1970). Kaavan mukaan kortteli on asuntokerrostalo-jen, jolle on määritelty kuuden VIII-kerroksisen asuinrakennuksen rakennusalat sekä kuusi rakennusalaa autosuojalle ja yksi raken-nusala kaksitasoiselle pysäköintipaikalle. Kallvikintien katualuetta koskien on voimassa asemakaava nro. 6310 (vahvistettu 1.7.1970). Rastilantien katualuetta koskien on voimassa asema-kaava nro. 7219 (vahvistettu 1.4.1976). Korttelia 54013, puisto- ja suojaviheralueita koskien on voimassa asemakaava nro. 8925 (tullut voimaan 25.1.1985). Kaavan mukaan kortteli 54013 on II-kerroksisten asuinrakennusten korttelialue, jonka tehokkuusluku on 0,4. 



   26 (28)  

  

Rakennusjärjestys 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 

Muut suunnitelmat ja päätökset 
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Kallvikintien suunnittelu-periaatteet 21.5.2019 jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Pohjakartta 
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan. 

Maanomistus 
Tontti 54012/1 on yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki omis-taa muut kortteli-, katu-, puisto ja suojaviheralueet. 

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

Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet 
Vireilletulo 

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 tontin omistajan hake-muksesta. 
Viranomaisyhteistyö 

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-omaistahojen kanssa: 
- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) - Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto - 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 OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Vuosaari-lehdessä. 
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Alkuperäinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmistelu-aineistoa oli nähtävillä 3.6.–28.6.2019 seuraavissa paikoissa: 
- Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, osoitteessa Sörnäis-tenkatu 1. - Vuosaaren kirjastossa, osoitteessa Mosaiikkitori 2 - verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 
Asukastilaisuus pidettiin 4.6.2019 Vuosaaren lukiossa osoitteessa Vuosaarentie 7. 
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluai-neistoa oli nähtävillä 15.3.–9.4.2021 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Viranomaisten kannanotot alkuperäisestä ja päivitetystä osallistu-mis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdis-tuivat täydennysrakentamisen tehokkuuteen, mittakaavaan ja si-joitteluun, pelastustoiminnan järjestelyihin, olemassa olevien ra-kennusten purkamiseen ja Jokeri 2 –pikaraitiotieyhteyden tilava-rauksiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaava-työssä siten, että suunniteltujen rakennusten sijoittelua, kokoa ja kerrosmääriä on muutettu, pelastamisjärjestelyt on esitetty, riittä-vät tilavaraukset pikaraitiotieyhteydelle on varattu ja rakennusten purkamiseen liittyvät hiilipäästöt on selvitetty. 
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
Yhteenveto mielipiteistä 
Mielipiteet alkuperäisestä ja päivitetystä osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat täyden-nysrakentamisen laajuuteen, sijoittumiseen ja korkeuteen sekä näiden aiheuttamaan vaikutukseen alueen väljään metsälähiömai-semaan, korttelialueen viereisiin puistoalueisiin sekä alueella ole-vien asuntojen näkymiin. Lisäksi mielipiteissä vastustettiin Airopa-rintien nykyisten asuinrakennusten purkamista ja korvaamista te-hokkaammalla rakentamisella, koska nykyiset II-kerroksiset ra-kennukset ovat hyvässä kunnossa ja sopivat pientaloalueen lähei-syyteen. Asukasmäärän myötä lisääntyvän liikenteen vaikutuksia pidettiin huolestuttavina. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitus-työssä siten, että suunniteltujen rakennusten laajuutta, sijoittu-mista ja kerrosmääriä on muutettu. Suunniteltujen rakennusten väliin on jätetty aiempaa suuremmat välit. Piha- ja puistoalueiden suunnittelussa on huomioitu alueen maisemalliset arvot, ja puus-toa ja kasvillisuutta on esitetty säilytettäväksi. Airoparintien koh-teessa korttelialuetta on pienennetty länsipuolella, jotta lähivirkis-tysaluetta on voitu kasvattaa.  
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Kirjallisia mielipiteitä saapui alkuperäisessä OAS-vaiheessa 31 kpl ja päivitetyn OAS:n vaiheessa 43 kpl. 
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: 
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) - Helen Oy - Helen Sähköverkko Oy - Helsingin Satama - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) - kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala - muut mahdolliset tahot. 

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen  nähtävilläolon jälkeen. 
Esitelty lautakunnalle  Helsingissä, 26.10.2021  Marja Piimies asemakaavapäällikkö  
























































































































































































































































































































































