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Tiivistelmä 
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Lassilassa Kehä-radan itäpuolella sijaitsevia Hopeatien itäpään ja Schildtinpolun kortteleita. Kaavaratkaisu mahdollistaa, että alueelle voidaan ra-kentaa ikäihmisten palveluasumista ja avopalveluja tarjoava se-niorikeskus. Lisäksi kaava mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentamisen huonokuntoisten vanhainkoti- ja asuinrakennusten tilalle. Kaavaratkaisu on tehty sosiaali- ja terveystoimialan esittä-mien palvelutilatarpeiden pohjalta ja Heka Oy:n hakemuksesta.  
Tavoitteena on, että Hopeatien ympäristö kehittyy monipuolisena ikäihmisten asumisen ja palvelujen keskittymänä. Alueen sijai-tessa alle 300 metrin etäisyydellä Pohjois-Haagan asemasta on muunkin maankäytön tehostaminen uuden kerrostalorakentami-sen muodossa perusteltua. 
Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että alu-eelle voidaan toteuttaa nykyaikaiset ja toimivat tilat ikäihmisten palveluasumista ja avopalveluja varten siinä laajuudessa, että uu-det tilat korvaisivat mm. kolme nykyistä huonokuntoista vanhus-palveluyksikköä, joiden palvelujen tuottamisesta vastaa Helsingin Seniorisäätiö. Uusi seniorikeskus tulee toiminnallisesti liittymään nykyiseen Hopeatien palvelutaloon (Hopeatie 14). Seniorikeskuk-sen tavarahuolto edellyttää maanalaisia ratkaisuja. Purettavien rakennusten paikalle, miellyttäville viheralueeseen rajautuville ra-kennuspaikoille (Schildtinpolku 6, Äyripolku 1, Hopeatie 9–11), on suunniteltu uusia asuinkerrostaloja. 
Alueen yhteenlaskettu kerrosala on 62 000 k-m2. Kerrosala li-sääntyy 27 550 k-m²:llä verrattuna alueen voimassa oleviin ase-makaavoihin. Seniorikeskuksen uudisrakennuksen ja Hopeatien palvelutalon muodostamalle kokonaisuudelle varataan 32 000 k-m2 kerrosalaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa 22 900 k-m2 uutta asuinkerrostalorakentamista. Kerrostaloasukkaiden määrä kasvaa n. 200 asukkaalla ja palvelu- ja erityisasumisen asukaspaikat li-sääntyvät noin 300 paikalla nykytilanteeseen verrattuna. Palvelu- ja erityisasumiseen liittyviä työpaikkoja arvioidaan olevan n. 600. Kaavaratkaisun toteuttaminen edellyttää usean rakennuksen pur-kamista. 
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7231), jonka mukaan Hopeatien kääntöpaikka tulee toimi-maan seniorikeskuksen saapumisaukiona eri liikennemuodoille. Hopeatien itäpäässä on esitetty kadun itäpuolisen, seniorikeskuk-sen sisäänkäynnille johtavan jalkakäytävän leventämistä nykyi-sestä, jonka avulla parannetaan esteetöntä jalankulkureittiä Poh-jois-Haagan aseman ja seniorikeskuksen välillä. 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että luo-
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teisen Helsingin ikäihmisten palveluasumisen tiloja voidaan nyky-aikaistaa ja palvelutarjontaa monipuolistaa keskittämällä palvelu-kokonaisuus sijaintiin, jonka saavutettavuus joukkoliikenteellä on erinomainen. Lisäksi mahdollistuu uusien kerrostaloasuntojen ra-kentaminen Kehäradan aseman ja suunnitteilla olevan Länsi-Hel-singin raitiotieyhteyden pysäkin läheisyyteen.  
Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta. Nykyi-set kiinteistöt Hopeatie 7 ja Hopeatie 9–11 ovat yksityisomistuk-sessa. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta ja Heka Oy:n hakemuksen johdosta. Kaavaratkaisun sisällöstä on neuvoteltu hakijan sekä yksityisen maanomistajan kanssa. 

Asemakaavan kuvaus 
Tavoitteet 

Kaavaratkaisun tavoitteena on, että Hopeatien ympäristö kehittyy monipuolisena ikäihmisten asumisen ja palvelujen keskittymänä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 7.10.2014 hyväksymässä palvelu-verkkosuunnitelmassa, joka ulottuu vuoteen 2030, kiinnitettiin eri-tyinen huomio toimipisteiden suureen määrään ja nähtiin tarpeel-liseksi keskittää palveluja. Tavoitteet seniorikeskuksen toimintojen ja laajuuden osalta perustuvat sosiaali- ja terveystoimialan johdon 10.8.2020 hyväksymään, 1.6.2020 päivättyyn Pohjois-Haagan se-niorikeskuksen tarvekuvaukseen ja ohjeelliseen tilaohjelmaan sekä Sote-toimialan teettämään seniorikeskuksen viitesuunnitel-maan (Kirsti Sivén & Asko Takala arkkitehdit Oy 30.9.2021).  
Tarvekuvauksen ja viitesuunnitelman mukaan seniorikeskuksen maantasokerrokseen sijoittuu pääasiassa palvelu-, kokoontumis- ja hallintotiloja. Asuminen on tarkoitus järjestää 7 asukkaan ryh-mäkoteina, jotka neljän ryhmäkodin ryhmiksi koottuina muodosta-
vat yhteisine aputiloineen ”kvartetteja”. Peruskerrokseen on tarve sijoittaa kaksi kvartettia, mikä tarpeellisine sisäpihoineen johtaa peittoalaltaan varsin laajaan rakennukseen. Jo suunnittelun alku-vaiheessa on todettu haasteeksi muodostaa uudisrakennukselle poikkimitaltaan riittävän leveä korttelialue, kun Heka Oy:n vuok-raamat ja seniorikeskukselle muutoin soveltuvaksi sijainniksi kat-sotut tontit Hopeatie 16, 18 ja 20 ovat muodoltaan varsin kapeita. Seniorikeskuksen korttelialueen leventämisen on todettu edellyt-tävän neuvotteluja yksityisen maanomistajan Kojamo Oyj:n kanssa. Tavoitteena on ollut neuvotteluteitse löytää kaavarat-kaisu, joka on myös Kojamon näkökulmasta kiinnostava ja toteu-tuskustannuksiltaan kohtuullinen. 
Seniorikeskuksen toteuttamisen ohella kaupungin tavoitteena on asukasmäärän lisääminen erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien alueella samalla huomioiden viheralueisiin, luontoarvoihin ja kiin-teisiin muinaisjäännöksiin liittyvät reunaehdot. 
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Alueen liikennesuunnittelun tavoitteita ovat järjestelyjen selkeys, jalankulun turvallisuus ja viihtyisyys, vierailujen ja päivätoiminnan sujuvuus, logistiikan toimivuus sekä pysäköintipaikkojen käytön tehokkuus. 
Alueen nykyisiä rakennuksia omistavien Heka Oy:n (mm. Hopea-tie 16, 18 ja 20 sekä Äyripolku 1) ja Kojamon Oyj:n (Hopeatie 9–11) tavoitteena on korvata nykyiset teknisen käyttöikänsä päässä olevat tai huoneistojakaumaltaan epätarkoituksenmukaiset raken-nukset tehokkaammalla uudisrakentamisella taloudellinen toteut-tamiskelpoisuus huomioiden. Heka Oy:n omistaman Mariankodin rakennuksen (Schildtinpolku 6) hoivatoiminta siirtyy uuteen se-niorikeskukseen sen valmistuessa. Hekan tarkoituksena on tällöin luopua Mariankodin rakennuksesta ja tontin vuokraoikeudesta. 
Tonteille 29187/3–4 (Kuparitie 7 ja 5, Asunto Oy Helsingin Kupari-tie 5) ei ole tiedossa kaavamuutosta edellyttäviä rakennus- tai muutoshankkeita. Kiinteistöt sisältyvät suunnittelualueeseen kaa-vateknisistä syistä liittyen tonttien välisiin ajoyhteyksiin, tontinrajat ylittäviin nykyisiin rakennuksiin ja kiinteiden muinaisjäännösten suojelumerkintöihin. 
Kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyväksynyt uuden Kasvun paikka - Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025. Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista mah-dollistamalla toimivan, ajanmukaisen ja esteettömän seniorikes-kuksen rakentamisen, sovittamalla yhteen kaupunkirakenteen tii-vistämistä ja lähiluonnon arvoja sekä edistämällä asuntotuotantoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien, erityisesti raideliikenteen äärellä AM-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen. 

Mitoitus 
Suunnittelualueen pinta-ala on 38 438 m2. 
Kaavaratkaisussa alueen yhteenlaskettu kerrosala on 62 000 k-m2, josta n. 48 000 k-m2 on uudisrakentamista. Kerrosala lisään-tyy 27 550 k-m²:llä verrattuna alueen voimassa oleviin asemakaa-voihin. Kerrostaloasukkaiden määrä kasvaa n. 200 asukkaalla ny-kytilanteeseen verrattuna. Palvelu- ja erityisasumisen asukaspai-kat lisääntyvät n. 300 paikalla nykytilanteeseen verrattuna. 
Palvelu- ym. erityisasumisen kerrosalaa on AKS- ja YS-korttelialu-eilla yhteensä 39 100 k-m2 ja asukaspaikkoja n. 550. Näihin liitty-viä työpaikkoja arvioidaan olevan n. 600. AKS- ja YS-tonttien kes-kimääräinen tonttitehokkuus on e=2,0. 
Asuinkerrostalojen korttelialueilla (AK) on yhteensä 22 900 k-m2 uudisrakentamista varten, mikä vastaa noin 600 asukasta. AK-tonttien keskimääräinen tonttitehokkuus on e=1,6. 
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Kaavaratkaisun toteuttaminen edellyttää seitsemän olemassa ole-van rakennuksen purkamista. Purettavien kohteiden laajuus on n. 22 000 k-m2. Purettavissa rakennuksissa arvioidaan nykytilan-teessa asuvan n. 400 kerrostaloasukasta ja n. 100 laitoshoidon asukasta.  
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 

 
Hopeatie alue on suunniteltu 1970-luvulla osana Martinlaakson radan, nykyisen Kehäradan varren uudisalueita. Hopeatie ja Schildtinpolku vievät lännessä kohti junarataa ja Pohjois-Haagan asemaa. Hopeatien länsipää yhtyy alueelliseen kokoojakatuun, Kaupintiehen. Kortteleita ympäröivät metsäiset, kumpuilevat vi-heralueet, joilla on säilynyt useita 1. maailmansodan aikaisia lin-noitekohteita. Hopeatien eteläisin pää on pihakatumainen. Schildtinpolun jalankulku- ja pyöräilyraitti on saanut uudet värik-käät kiveykset ja istutukset muutama vuosi sitten. Schildtinpolun itäpää johdattelee vastikään kunnostettuun Runar Schildtin puis-toon ja edelleen Näyttelijäntien suuntaan.  
Alueen eteläosan betonipintaiset 3–4-kerroksiset asuinkerrostalot 
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(Äyripolku 1, Hopeatie 9–11 ja Hopeatie 20) ja 6-kerroksiset asun-tolatyyppiset kerrostalot (Hopeatie 16-18) ovat valmistuneet 1970-luvun lopussa. Viimeksi mainitut rakennukset sisältävät pelkäs-tään pieniä yksiöitä, jotka pääasiassa toimivat Heka Oy:n väistö-asuntoina, osa ryhmäkoteina. Kaikkien rakennusten suunnitteli-jana on ollut arkkitehtitoimisto Kalevi Ruokosuo. Keskenään sa-man ikäiset rakennukset muodostavat nykytilanteessa luontevan ryhmän, vaikka niiden korjaushistoria vaihtelee. Asuinrakennuksia palvelevat pysäköintipaikat on rakennettu Hopeatien mutkaan (Hopeatie 5–7) maantasoisina, rinteeseen porrastuvina. 
Vuonna 2018 valmisteltiin asemakaavan muutosehdotus, joka mahdollisti Heka Oy:n omistamien asuinkerrostalojen Hopeatie 20 ja Äyripolku 1 korottamisen yhdellä lisäkerroksella. Kaupunkiym-päristölautakunta päätti 18.8.2018 palauttaa asian uudelleen val-misteltavaksi.   
Mariankodin tiiliverhottu 3-kerroksinen vanhainkotirakennus (Schildtinpolku 6) pienimittakaavaisine pihatiloineen on valmistu-nut 1980-luvun alussa. Suunnittelijana on ollut arkkitehtitoimisto Björkstam – Heino – Kostiainen Oy. Mariankoti kytkeytyy sisäyh-teydellä viereiseen 1990-luvulla rakennettuun 3-kerroksiseen mo-nimuotoiseen rakennukseen (Kuparitie 7), jossa toimii saattohoi-don ja vanhusten asumisen yksiköitä. Viimeksi mainittu rakennus liittyy aputilojen ja pysäköinnin yhteisjärjestelyjen osalta lähim-pänä asemaa sijaitsevaan, 1990-luvulla valmistuneeseen tiilijulki-sivuiseen 8-kerroksiseen asuinkerrostaloon (Kuparitie 5), jonka asunnot on kohdennettu ikäihmisille. Kaksi viimeksi mainittua ra-kennusta on suunnitellut arkkitehtitoimisto Anja ja Raimo Savolai-nen.  
Alueen uusin rakennus on vuonna 2007 valmistunut Hopeatien palvelutalo (Hopeatie 14). 4-kerroksiseen valkeaksi rapattuun osaan ja 5-kerroksiseen punatiiliseen osaan jakautuva rakennus edustaa aikansa korkeatasoista arkkitehtuuria, suunnittelijana ark-kitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy.  
1990- ja 2000-luvulla rakennettujen kiinteistöjen autopaikat sijoit-tuvat osittain rakennusten kellareihin ja osittain maantasoon. 
Kojamo Oyj omistaa kaksi asuinkerrostaloa osoitteessa Hopeatie 9–11. Rakennuksiin on 2000-luvun alkuvuosina tehty julkisivukor-jaus ja lisätty hissit. 
Alueen nykytilanne poikkeaa tietyin osin voimassa olevien asema-kaavojen mukaisesta. Tätä kuvaillaan tarkemmin selostuksen kohdassa Suunnittelun lähtökohdat – Asemakaavat. 
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3d-näkymä lännestä. Kaavaratkaisun mahdollistamat uudisrakennukset esitetty valkoisina, olemassa olevat rakennukset harmaina. Kuva: Miika Vuoristo/ asemakaavoitus 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)  
Ohjeellinen tontti 29175/5 (Äyripolku 1) 
AK-korttelialue laajenee voimassa olevaan kaavaan verrattuna itään nykyiselle LPA-korttelialueelle ja pohjoiseen viheralueelle. Perusteluina on tarkoituksenmukaisten rakennuspaikkojen ja piha-alueiden muodostaminen sekä luontevat alueiden ylläpito-vastuut. Nykyisen asuinrakennuksen omistaja Heka Oy pitää tar-koituksenmukaisena purkaa teknisen käyttöikänsä päähän tullut rakennus.  
Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden uuden asuinkerrostalon ra-kentamisen. Pohjoisemman rakennuksen suurin sallittu kerros-luku on seitsemän, eteläisen kahdeksan. Kerrosala kasvaa 3 550 k-m2:llä voimassa olevaan kaavaan verrattuna siten, että kortteli-alueen kerrosalaksi tulee 5 500 k-m2.  
Tontin erityispiirteenä on voimakkaat maastonmuodot, jonka takia rakennusten ensimmäinen kerros tulee asettumaan rinnettä vas-ten. Pihan eri osien korkeusasemia ja kulkureittien kaltevuutta on syytä tarkastella huolella jatkosuunnittelussa. Tontin pohjoisosaan tulee rakentaa ulkoportaat tai luiska Hopeatien ja piha-alueen vä-lille, mikä lyhentää radan suunnasta jalan saapuvien asukkaiden 



   13 (40)  

  

matkaa asuntoihin. Korttelialueen länsireunaan on merkitty vierei-sellä viheralueella sijaitsevien linnoiterakenteiden suojavyöhyke sm-merkinnällä. Linnoitteiden huomioimisesta kerrotaan tarkem-min selostuksen kohdassa Suojelukohteet.  
Tontin itäreunaan on merkitty johtokuja kaava-alueen eteläosaa palvelevia kunnallisteknisiä johtoja varten.  
Kyseistä ja muitakin AK-korttelialueita koskevia, asuinympäristön viihtyisyyteen ja kestävään rakentamistapaan tähtääviä kaava-määräyksiä on liittyen mm. maantasokerroksen ja pääsisäänkäyn-tien ilmeeseen ja porrashuoneiden luonnonvalon saantiin. Raken-nusten julkisivujen tulee olla paikalla muurattua punatiiltä, muu-rauksen päälle tehtyä vaaleaa rappausta tai puuverhottuja. Puna-tiili on tyypillinen julkisivumateriaali Lassilan asemanseudulla ja sen itäpuolisissa kortteleissa. 
AK-tontteja ei saa aidata, poikkeuksena ohjeellisen tontin 29187/7 eteläraja Schildtinpolkua vasten. Puistoalueen vastaiset AK-tont-tien reunat on kaavakartassa merkitty istutettaviksi. Parvekkeet eivät saa ulottua 3 metriä lähemmäksi tontin puistoalueen puo-leista rajaa, jolloin julkisivujen välttämätön huolto on jatkossa mahdollista suorittaa tontin puolelta kajoamatta puistoon. Suuret tasoerot tulee rakentaa istutetuin luiskauksin tai terassein, joihin liittyy istutuksia. 
Ohjellista tonttia 29175/5 palvelevat autopaikat tulee sijoittaa vie-reiselle LPA-korttelialueelle. Pysäköintipaikkojen vähimmäismäärä AK-korttelialueilla 1 ap/140 k-m2 perustuu kaupunkisuunnittelulau-takunnan hyväksymään laskentaohjeeseen. 
Ohjeellinen tontti 29176/6 (Hopeatie 9–11) 
AK-korttelialueen muoto muuttuu voimassa olevaan kaavaan ver-rattuna: Nykyisen tontin 29176/3 itäisiä osia liitetään AKS-kortteli-alueeseen, vähäisesti katualueeseen. Nykyisen tontin itäreunan supistaminen on välttämätöntä tavoitellun seniorikeskushankkeen mahdollistamiseksi. Uuteen ohjeelliseen tonttiin 29176/6 liitetään nykyistä viheraluetta, katualuetta sekä osia viereisistä AK- ja AKS-tonteista. Tonttiin liitettävät alueet mahdollistavat riittävän laajuisten pihatoimintojen toteuttamisen ja piha-alueen luonnolli-sen vaihettumisen metsäiseen puistoon. 
AK-korttelialueen kaavaratkaisua on tutkittu yhteistyössä nykyisen tontin 29176/3 omistajan Kojamo Oyj:n kanssa. Kojamo on teettä-nyt viitesuunnitelman (Rouhiainen Móricz arkkitehdit Oy 1.2.2022). Suunnittelun edetessä on yhdessä Kojamon kanssa päädytty nykyisten rakennusten purkamiseen, toisin kuin kaavan OAS-vaiheessa ajateltiin. 7-kerroksisen seniorikeskuksen raken-
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tuessa hyvin lähelle nykyisiä asuinkerrostaloja Kojamo pitää pe-rusteltuna purkaa nykyiset 1970-luvulla valmistuneet asuinkerros-talot ja korvata ne tehokkaammalla uudisrakentamisella, jolloin myös asuintalojen ja seniorikeskuksen julkisivujen välinen etäi-syys tulee väljemmäksi kuin säilyttämällä nykyiset asuinkerrosta-lot ja jolloin pysäköinnille jää tarkoituksenmukaisesti tilaa.  
Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden uuden 8-kerroksisen asuin-kerrostalon rakentamisen. Kerrosala kasvaa 3 400 k-m2:llä voi-massa olevaan kaavaan verrattuna siten, että kerrosalaa on 8 000 k-m2. Rakentamista koskevat vastaavat julkisivu- ym. mää-räykset kuin alueen muita AK-tontteja. 
Piha-alueita ei saa aidata ja mahdolliset tasoerot tulee rakentaa istutetuin luiskauksin. Pihaoleskelu sijoittuu tontin läntiseen, puis-ton vastaiseen reunaan ja pysäköintialueet tontin itäosaan. Kaa-vamääräys velvoittaa järjestämään sisäänkäynnin porrashuonei-siin kummastakin suunnasta, mikä on perusteltua myös tontin suurten korkeuserojen takia. 
Nykytilanteessa Kojamon talojen asukkaiden autopaikat sijaitse-vat maantasossa Kojamon omistamalla pysäköintitontilla 29175/4 (Hopeatie 7). Koska maankäytön muutostarve aiheutuu seniori-keskushankkeesta, jonka huoltoajo- ja pysäköintijärjestelyt puolta-vat Kojamon nykyisen pysäköintitontin 29175/4 luovuttamista kau-pungille, on Kojamon ja kaupungin välisissä neuvotteluissa to-dettu, että korvaavien pysäköintiratkaisujen tulee olla toteuttamis-kustannuksiltaan kohtuullisia. Kaavaratkaisussa Kojamon talojen asukkaille osoitettavat pysäköintipaikat on mahdollista toteuttaa maantasoon AK-tontin itäosaan. Pysäköintialue tulee jakaa enin-tään 12 autopaikan ryhmiin vaihtelevien pintamateriaalien ja istu-tusten avulla. Laajan pysäköintialueen kohdalla hulevesien hal-linta tulee suunnitella huolella.  
Viitesuunnittelussa on todettu, että on tilankäytöllisesti tehokasta sallia seniorikeskuksen tontin eteläosaan suuntautuvaa vähäistä saattoliikennettä ja huoltoajoa AK-tontin pysäköintialueen kautta. Kaavamääräyksessä todetaan, että ohjeellisen AK-tontin 29176/6 läpi tulee järjestää saatto- ja huoltoliikenne viereisen AKS-kortteli-alueen eteläiselle hissiryhmälle, muuntamotilalle ja AKS-kortteli-alueen eteläpäähän. 
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Ohjeelliset tontit 29187/7–8 (Schildtinpolku 6 / Kuparitie 9) 
Nykyisen Mariankodin toiminnan on määrä siirtyä uuteen seniori-keskukseen sen valmistuessa. Rakennuksen omistajan Heka Oy:n ja sote-toimialan näkemyksen mukaan nykyinen rakennus ei ole kohtuudella peruskorjattavissa, muutettavissa tai laajennetta-vissa nykyaikaiseksi hoivarakennukseksi, vaan se on tarkoituk-senmukaista purkaa.  
Kaavaratkaisussa nykyinen Mariankodin tontti muuttuu AK-kortte-lialueeksi, joka on ohjeellisella tonttijaolla jaettu kahdeksi tontiksi. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa kolmen uuden, enintään 7-kerroksi-sen asuinkerrostalon rakentamisen. Läntisimpään rakennukseen saa rakentaa enintään 4-kerroksisen siiven, joka näin huomioi vie-reisen Kuparitie 7 -rakennuksen mittakaavan ja tuo korttelipihalle luonnonvaloa. Kerrosala kasvaa 3 150 k-m2:llä voimassa olevaan kaavaan verrattuna siten, että ohjeellisten tonttien kerrosalan määrä on 3 800 + 5 600 k-m2. 
Ajo tonteille tapahtuu Kuparitien suunnasta viereisen tontin (29187/6, Kuparitie 7) kautta. Kaavakarttaan on merkitty ajoyhtey-den ohjeellinen sijainti. Osan tarvittavista autopaikoista ja piha-kannen alaiseen pysäköintitilaan johtavan, viherkattoisen ajoluis-kan saa sijoittaa AK-korttelialueen luoteisosaan p-merkitylle alu-een osalle. Asuinkerrostalojen keskelle jäävä pihakansi tulee is-tuttaa ja varustaa tonttien yhteiseksi leikki- ja oleskelualueeksi. Pi-hakannen kantavuuden on oltava riittävä kannen tasoon tehtäville puuistutuksille. Tonteille suuntautuvaa jalankulkua ja pyöräilyä palvelee Schildtinpolku, jonka takia kaavassa määrätään, että ul-koiluvälinevarastot tulee sijoittaa Schildtinpolun läheisyyteen. Schiltinpolun ja pihakannen tasojen välille tulee rakentaa loiva ul-koporras tai luiska mahdollistamaan helpon jalankulun Schildtin-polun ja korttelialueen pohjoisimman rakennuksen välille. 
Korttelialueen eteläreunaan sijoittuva asuinkerrostalo on erityisen näkyvä Schildtinpolun käyttäjille. Schildtinpolun puolella maanta-sokerroksen julkisivuissa tulee olla ikkunoita ja ovia riippumatta sisätilojen käyttötarkoituksesta. Korttelialueen länsireunaan muo-dostuu maanvarainen, istutettava piha-alue, jonka ääreen on luontevaa rakentaa maantasokerrokseen asuntoja, joihin liittyy oleskelupiha tai terassi. Korttelialueen parvekkeita ei saa kannat-taa maasta. Korttelialueen itä- ja pohjoisreunalla puiston vastais-ten julkisivujen tulee olla paikalla muurattua punatiiltä, jolla tavoi-tellaan yhteensopivuutta etelä- ja pohjoispuolisten naapurikortte-lien ilmeen kanssa.  
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Erityisasumisen ja palvelujen korttelialue (AKS) 
Ohjeellinen tontti 29176/5 (Hopeatie 14 ym., seniorikeskus)  
Sote-toimiala on teettänyt seniorikeskuksen viitesuunnitelman 30.9.2021, joka on kaavaselostuksen liitteenä. 
Uusi seniorikeskus on asiakkaiden ja henkilökunnan liikkumisen sekä tavarahuollon näkökulmasta tarpeen liittää sisäyhteydellä nykyiseen Hopeatien palvelutaloon (Hopeatie 14). Nykyinen pal-velutalo ja uudisrakennus muodostavat yhdessä seniorikeskuk-sen, jolle kaavaratkaisussa osoitetaan 32 000 k-m2 kerrosalaa. Nykyinen Taalaripolun katualue poistuu, jolloin nykyinen kortteli 29177 poistuu liittyessään kortteliin 29176. 
Kaavaratkaisussa on huomioitu viitesuunnitelman mukainen uu-disrakentaminen kuitenkin siten, että AKS-korttelialueen etelä-osassa seniorikeskuksen saa rakentaa yhtä kerrosta matalam-pana viitesuunnitelmaan verrattuna. Yhdessä Sote-toimialan kanssa on todettu, että tämä huomioi paremmin ympäröivien vi-heralueiden maaston korkeusasemat ja parantaa seniorikeskuk-sen sisäpihojen valoisuutta. Kaavassa on määritetty korttelialueen itä- ja eteläreuna istutettavaksi alueeksi. Puuston säilymiseksi tontin itäisellä rajalla tulee välttää suuria luiskauksia.  
Rakennusalat on kaavakartassa esitetty suurpiirteisesti siten, että rakennuksen siipien väliin jäävien sisäpihojen muotoa voi jatko-suunnittelussa tarkentaa. Kaavamääräys ohjaa jakamaan raken-nuksen osiin sisäpihojen, julkisivun sisäänvetojen sekä julkisivu-materiaalin ja -värityksen keinoin. Koska seniorikeskuksessa ker-roksen korkeus voi vaihdella tilan käyttötarkoituksen mukaan on kaavakarttaan merkitty uudisrakennuksen vesikaton ylin sallittu korkeusasema kerroslukumerkinnän sijaan. Seniorikeskuksen uu-disrakennuksen keskellä on viitesuunnitelman mukaan nivelosa, jonka voi maantasokerroksen yläpuolisten kerrosten osalta toteut-taa lasitettuna yhdyskäytävänä ja varaportaana. Lasista nivelosaa on pidetty perusteltuna rakennuksen suuren pituuden ja sisäpihan valoisuuden kannalta. Asia on kaavakartassa osoitettu rakennus-alamerkinnällä v. Samaa merkintää on käytetty nykyisen palvelu-talon lasisen nivelosan kohdalla. 
Viitesuunnitelman mukaan seniorikeskuksen tavarahuolto tapah-tuu maanalaisissa tiloissa, joissa on myös mahdollista toteuttaa yhteys nykyisen palvelutalon kellaritiloihin. Uusi lastauspiha/huol-totila on tarpeen ulottaa Hopeatien katualueen alle. Kaavakar-tassa asia on huomioitu määräyksin ja merkinnöin, ja on annettu teknisluontoisia määräyksiä maanalaiseen huoltopihaan liittyen. Hopeatien kääntöpaikalle saa tarvittaessa rakentaa savunpoisto-luukun tai –ikkunan, joka tulee sovittaa ympäristöön ja maise-moida istutuksin. Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska tulee sijoit-taa LPA-tontille 29175/6 integroituna uuteen pysäköintilaitokseen. 
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Ajoluiska on edullista liittää Hopeatiehen LPA-tontin pohjois-päässä, jossa katualueen korkeusasema on alhaisempi. 
Hopeatien kääntöpaikalla ja maanalaisessa huoltotilassa järjestet-tävän seniorikeskuksen saattoliikenteen ja huoltoajon lisäksi on tarpeen mahdollistaa vähäisempi määrä saattoliikennettä ja huol-toajoa seniorikeskuksen eteläisemmälle hissiryhmälle, muuntamo-tilalle ja seniorikeskuksen tontin eteläpäähän. Ajon järjestämi-sestä viereisen AK-tontin 29176/6 läpi on laadittu kaavamääräys. 
Seniorikeskus tarvitsee pysäköintipaikkoja kotihoidon virka-autoja ja polkupyöriä varten sekä muun henkilökunnan ja vierailijoiden autoja ja polkupyöriä varten. Autopaikat sijoittuvat nykyisen palve-lutalon pysäköintihalliin, maantason pysäköintialueelle AKS-kort-telialueen luoteisosassa ja LPA-tontille 29175/6. Osa autopai-koista tulee toteuttaa esteettöminä LPA-tontin 29175/6 etelä-osaan, josta on lyhyt matka seniorikeskuksen pääaulaan. 
Pysäköintipaikkojen laskentaohje antaisi hoivalaitokselle arvon 1 ap/300 k-m2, mikä tarkoittaisi 106 autopaikkaa. Kaavassa on määrätty autopaikkojen vähimmäismääräksi 1 ap/400 k-m2 eli 80 autopaikkaa, mikä perustuu tapauskohtaiseen selvitykseen auto-paikkatarpeesta ja vertailuihin muihin helsinkiläisiin seniorikeskuk-siin. Lisäksi seniorikeskuksella on käytettävissä kadunvarren 37 asiointipysäköintipaikkaa.  
Autopaikkaselvityksessä todettiin, että ryhmäkoteihin tulee n. 330 vuodepotilasta, joille ei tarvitse osoittaa autopaikkaa. Päivätoimin-taan osallistujien ja vierailijoiden käynnit tapahtuvat pääosin vuo-roittain, koska senioreille osoitettu päivätoiminta keskittyy arkiaa-mupäiviin ja ryhmäkotivierailut iltapäiviin ja viikonloppuihin. Henki-lökunnan on mahdollista pysäköidä melko vapaasti yöaikaan ja iltaisin, jolloin joukkoliikenneyhteydet ovat päivätilannetta heikom-pia. Pysäköintipaikkojen kysyntä on suurimmillaan arkisin klo 7–8, jolloin on hoitajien vuoronvaihto ja päivätoimintaan osallistuvat se-niorit saapuvat. Tällöin myös joukkoliikennetarjonta on parhaim-millaan. Lisäksi pysäköintipaikkojen käyttöä voidaan tehostaa ai-karajoituksilla niin tontilla kuin kadunvarressa. 
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Ohjeellinen tontti 29187/5 (Kuparitie 5) 
Nykyinen tontti 29187/4 on mukana kaavaratkaisussa, koska ase-makaavoitus ja kaupunkimittaus katsovat tarkoituksenmukaiseksi muuttaa tonttien 3 ja 4 välisen rajan sijaintia siten, etteivät ole-massa olevat rakennukset jatkossa ulottuisi tontinrajan yli. Rajan sijaintimuutos on kaavaratkaisussa esitetty siten, että tonttien pinta-alat eivät muutu. Käyttötarkoitusmerkintä tarkistetaan aiem-
masta ”Asuinkerrostalojen korttelialue ensisijaisesti vanhusten asuntoja varten” nykykäytäntöjen mukaiseen sanamuotoon ”Eri-tyisasumisen ja palvelujen korttelialue”. Rakennuksen katuta-sossa on palvelu- ja työtilaa, jonka kehittäminen on kaavamerkin-nän puitteissa mahdollista. Rakennusalan rajojen sijaintia tarkiste-taan tontilla olevan rakennuksen mukaan. Pysäköintiin liittyvät kaavamääräykset säilytetään voimassa olevan kaavan mukaisina. Muita muutoshankkeita tai kaavallisia tarpeita ei kohteessa ole tiedossa. Junaradan läheisyyden vuoksi kaavassa on annettu jul-kisivujen äänitasoerotusta koskeva määräys, josta kerrotaan tar-kemmin selostuksen kohdassa Ympäristöhäiriöt. 
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelurakennusten korttelialue (YS)  
Ohjeellinen tontti 29187/6 (Kuparitie 7) 
Nykyinen tontti 29187/3 on mukana kaavaratkaisussa, koska on tarve selkeyttää tonttien välisiä ajoyhteyksiä, läntisen naapuriton-tin vastaisen rajan sijaintia ja kiinteiden muinaisjäännösten huomi-oimiseen liittyviä kaavamerkintöjä. Rekisteritietojen mukaan tontin rakennettu kerrosala ylittää vähäisesti voimassa olevan kaavan mukaisen kerrosalan, joten kaavaratkaisussa muutetaan kerros-alan määrä 3 000 k-m2:stä 3 100 k-m2:ksi. Käyttötarkoitusmer-kintä tarkistetaan aiemmasta ”Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue” nykykäytäntöjen mukaiseen 
sanamuotoon ”Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelurakennusten korttelialue”. Tiedossa ei ole kiinteistöön liittyviä muutoshankkeita lukuun ottamatta sitä, että Mariankodin rakennuksen purkamisen myötä rakennusten välinen lasitettu yhdyssilta poistuu. 
Mariankodin vanhainkodin tavaraliikenne kulkee nykytilanteessa tontin 29187/3 läpi Mariankodin tontin koillisosan huoltopihalle. Ajoyhteyttä ei ole esitetty voimassa olevassa asemakaavassa. Mariankodin tontin muuttuessa asuinkerrostalokäyttöön on ajoyh-teys edelleen tarpeen asukkaiden pysäköintiliikenteen ja esim. jä-tehuollon takia. Kaavakarttaan merkitään YS-korttelialueen poh-joisosaan ajoyhteyden ohjeellinen sijainti. Kiinteistöjen tulee kes-kinäisellä rasitesopimuksella sopia tarkemmista ehdoista ja vas-tuista. Ajoneuvoliikennettä ei ole mahdollista ohjata jalankululle ja pyöräilylle varatun Schildtinpolun poikki. 
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Kuten edellä mainitun AKS-tontin 29187/4 tapauksessa, nykyinen rakennus ylittää tonttien välisen rajan. Kaavaratkaisussa läntisen rajan sijaintia muutetaan tonttien pinta-alat säilyttäen. YS-kortteli-alueen pohjoisosaan merkitään suojeltavien linnoiterakenteiden alue sm-merkinnällä. Korttelialueen pohjoisreunan istutettavan alueen merkintä tarkistetaan vastaamaan toteutunutta tilannetta. Pysäköintiin liittyvät kaavamääräykset säilytetään voimassa ole-van kaavan mukaisina. 
Voimassa olevassa asemakaavassa YS-korttelialueen itäreunaan on merkitty yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa. Samoin korttelialueen itäreunaan on merkitty rakennusalan osa, jolle on rakennettava vähintään 5 metrin levyinen kulkuaukko ja jolle saa rakentaa maanalaista tilaa. Tarkoituksena on ollut mah-dollistaa vierekkäisten palvelurakennusten välinen yhdystunneli tai -silta ja risteävä yleinen jalankulun ja pyöräilyn reitti. Paikalle on toteutunut rakennuksen ylemmät kerrokset yhdistävä lasitettu silta ja maantasossa jyrkähkö ulkoporras. Kaavan valmistelun ai-kana on todettu, että rakennettu tilanne jyrkkine portaineen ei kannusta käyttöön yleisenä reittinä, eikä kulkuyhteyttä myöskään pidetä reitistöllisesti tärkeänä. Kaavaratkaisussa korttelialueen itä-reunasta poistetaan kyseiset, voimassa olevassa kaavassa olleet merkinnät. Itäisen naapuritontin muuttuessa kerrostaloasumiseen ei rakennusten välinen sisäyhteys ole jatkossa tarpeen. 
Autopaikkojen korttelialue (LPA) 
Ohjeellinen tontti 29175/6 (Hopeatie 5–7) 
Nykytilanteeseen verrattuna pysäköintitontti pienenee länsireu-nastaan, mikä mahdollistaa viereisen asuintontin laajentamisen. Tontille on mahdollista rakentaa kaksitasoinen pysäköintilaitos, jonka kummallekin tasolle voi Hopeatien pituuskaltevuuden ansi-osta järjestää ajon suoraan kadulta. Autopaikkoja mahtuu n. 36 ap/taso. Alempi taso on suunniteltu varattavaksi viereisen AK-ton-tin asukkaiden pysäköintiä varten. Ylemmän tason oletetaan ole-van kattamaton ja osoitettu pääosin seniorikeskuksen vierailijoi-den pysäköintiin. Pysäköintilaitoksen maanpäällisten julkisivujen tulee olla tiiltä tai puurimoitusta. Pysäköintilaitoksen porrashuonei-den tulee saada luonnonvaloa. 
Pysäköintilaitokseen liittyy seniorikeskuksen maanalaisiin huoltoti-loihin johtava ajoluiska, jonka sijainti on osoitettu kaavakartassa. Seniorikeskuksen viitesuunnitelmassa luiskan vapaaksi korkeu-deksi on esitetty 4,5 m. Luiskan tulee pääosin olla viherkattoinen. Luiskan eteläpäässä luiskan yläpohja laskeutuu viereisen AK-ton-tin pihan tasoon, jolloin luiskan päälle saa rakentaa AK-tonttia pal-velevia pysäköintipaikkoja, joille ajetaan AK-tontin kautta. 
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Lähivirkistysalue (VL) 
Äyripolun jatkeena säilyy nykyinen ulkoilupolku ja sitä reunusta-vaa viheraluetta. Ulkoilupolun eteläpuolella AK-korttelialue laaje-nee nykyiselle viheralueelle. Tällä tavoitellaan tarkoituksenmukai-sempaa rakennuspaikan muotoa, riittäviä piha-alueita tontille ja piha-alueen luonnollista vaihettumista metsäiseen puistoon. Muu-tos selkeyttää julkisen ja yksityisen alueen rajaa.  

Liikenne 
Lähtökohdat 
Hopeatien alue ja suunniteltu seniorikeskus ovat hyvin saavutetta-vissa joukkoliikenne- ja pääkatuverkon kannalta. Pohjois-Haagan juna-asemalta nykyisen Taalaripolun kohdalle on esteetön 2 % nousu 250 metrin matkalla Schildtinpolkua ja jalkakäytävää pitkin. Juna-asemalla on kaupunkipyörä-asema ja 83 liityntäpysäköinnin autopaikkaa. Kaupintiellä liikennöivät linjat 53, 54 ja 553K, juna-asemalla linja 41 (Pohjois-Haagan asema – Kamppi) ja Hopeatien päässä lähilinja 31 (Pohjois-Haaga – Munkkivuori) sekä lähilinja 32 (Pohjois-Haaga – Munkkivuori). Lisäksi Kaupintielle Hopeatien kohdalle on suunnitteilla Länsi-Helsingin pikaraitiotien pysäkit.  
Radan itäpuoleinen Hopeatie on 200 metrin pituinen tonttikatu, jonka nopeusrajoitus on 30 km/h. Kadun kaltevuus on suurimmil-laan 3.6 %. Länsipuolen jalkakäytävä on 2,5 metriä leveä ja Itä-puolella 3,0 metriä. Pyöräilyn läpiajoa ei Hopeatiellä ole juurikaan, vaan se on ohjautunut Schildtinpolulle sekä ympäröivien puisto-alueiden reiteille. Pysäköinti on sallittu vain 8 metriä leveän ajora-dan länsireunalla. Liikennemäärä on arviolta 1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hopeatiellä ei ole tapahtunut 10 vuoteen yhtään poliisin tietoon tullutta onnettomuutta. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, pii-rustusnumero 7231, jonka tavoitteet ovat järjestelyjen selkeys, ja-lankulun turvallisuus ja viihtyisyys, vierailujen ja päivätoiminnan sujuvuus, logistiikan toimivuus sekä pysäköintipaikkojen käytön tehokkuus. 
Hopeatien kääntöpaikka tulee toimimaan seniorikeskuksen saa-pumisaukiona eri liikennemuodoille. Seniorikeskuksen viereinen kadun reuna on varattu lähibussien pysäkille, invataksille ja 
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muulle saattoliikenteelle. AK-tonteille suuntautuvalle jalankululle voi tarvittaessa rajata erillisen tolpilla erotetun alueen kääntöpai-kan pohjoisosasta. Hopeatien loppupäässä on liikennesuunnitel-massa esitetty kadun itäpuolisen, seniorikeskuksen sisäänkäyn-nille johtavan jalkakäytävän leventämistä nykyisestä sekä kääntö-paikan korottamista. Killinkipolun viereisen pysäköintialueen tont-tiliittymä siirtyy pois jalankulun kohdalta. 
Palvelut 

Lähtökohdat 
Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä on useita sosiaali- ja vanhuspalvelujen toimipisteitä: Hopeatien palvelutalo, Mariankoti, Terhokoti, Läntinen sosiaalikeskus sekä Hopeatie 16–18:ssa muutamia ryhmäkotiyksikköjä. Lassilan kerrostaloalueella Kaupin-tien pohjoispuolella on kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja. Koulut sijaitsevat Pohjois-Haagassa Runar Schildtin puiston kaakkois-puolella. 
Lassilan kaupalliset palvelut sijaitsevat Kaupintien ja Pohjois-Haa-gan aseman ympäristössä. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden, mittavan, yli 300 asukaspaik-kaa ja monia avopalveluja tarjoavan seniorikeskuksen rakentami-sen nykyisen Hopeatien palvelutalon eteläpuolelle. Uudisraken-nukseen on tarkoitus siirtää vanhusten asumisyksiköitä teknisesti vanhentuneista tiloista, joista yksi on kaava-alueella sijaitseva Mariankoti (Schildtinpolku 6). Palvelu- ja erityisasumisen asukas-paikat lisääntyvät noin 300 paikalla nykytilanteeseen verrattuna. Hopeatie 16-18:ssa nykytilanteessa toimiville ryhmäkotiyksiköille ei osoiteta kaava-alueelta korvaavia tiloja. 

Esteettömyys 
Juna-aseman ympäristö, Schildtinpolku, Killinkipolku ja Hopeatien seniorikeskuksen edusta kuuluvat tavoitteelliseen esteettömyyden erikoistasoon. Hopeatie ja suunnittelualue on muilta osin esteettö-myyden perustasoa.  

Luonnonympäristö 
Lähtökohdat 
Maisemarakenteellisesti kaava-alue sijoittuu Pohjois-Haagan kal-lioselänteen itäreunalle. Muusta Lassilasta poiketen rakennusten sijoittelu noudattelee pääasiassa kumpuilevia maaston muotoja ja metsäiset viheralueet ympäröivät asuinkortteleita usealta puolelta. 
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Kaava-alueen ja sitä ympäröivien ulkoilumetsien maasto on topo-grafialtaan kumpuilevaa ja osin kallioista. Korkeimmat maaston-kohdat löytyvät kaava-alueen pohjois- ja länsipuolisilta kallioilta (n. +33 ja +34). Matalin maastonkohta (n. +21) on kaava-alueen eteläkärjen eteläpuolisella viheralueella, jossa maastoon kertyy kosteutta. Alueen länsi- ja pohjoispuolisten viheralueiden erityis-piirteenä ovat säilyneet 1. maailmansodan aikaiset linnoiteraken-teet, joista tarkemmin selostuksen kohdassa Suojelukohteet.  
Viher- ja virkistysverkostosuunnitelmassa kaava-alue sijoittuu poi-kittaisen Malminkartanosta Vuosaaren huipulle kulkevan viherlin-jan pohjoispuolelle ja kaupunginosapuistoksi luokitellun Runar Schildtin puiston länsipuolelle. Ympäröivillä viheralueilla sijaitse-vista ulkoilureiteistä usea johtaa kaavamuutosalueelle. Paikalli-sesti tärkein näistä reiteistä on Schildtinpolun itäpäähän liittyvä ul-koilureitti. Reittiä on tuoreeltaan kunnostettu ja se toimii leikkipaik-koineen viihtyisänä yhteytenä Pohjois-Haagan aseman ja Näytte-lijäntien välillä. Hieman etelämpänä Taalaripolku yhdistää Ho-peatien kääntöpaikan korttelin itäpuoliseen ulkoilureittiin. Kortte-lien 29175-29176 länsipuoliselta kallioiselta mäeltä on polkuyh-teys Äyripolulle. Voimakaspiirteisen maaston takia reitti ei ole vilk-kaalla käytöllä. Korttelin 29187 pohjoispuolella ulkoilupolku johtaa YS-tontin pihaan. Reitti on huomattavasti vähemmällä käytöllä kuin helppokulkuinen Schildtinpolku. 
Rakennettujen korttelialueiden pihat liittyvät ympäröiviin puistoalu-eisiin saumattomasti, eikä tonttirajoja erityisesti havaitse maas-tossa. Nykytilanteessa Hopeatie 9-11 pihan oleskelualueet ulottu-vat osittain viheralueen puolelle. Alueen eteläosassa, missä piho-jen ja ympäröivien viheralueiden korkeuserot ovat suurimmat, erottuu tonttien rajoilla maan pinnan täyttöjä. Hopeatien kääntö-paikan eteläpuolisella katuosuudella pihaympäristö on puustoinen vanhoine mäntyineen. Muutoin Hopeatien puoleisilla tontinosilla on vähän puita. Istutettuja, nuorehkoja katupuita on Hopeatien kääntöpaikalla ja Schildtinpolulla.  
Kaavamuutosalueella ei ole Helsingin kaupungin luontotietojärjes-telmän mukaisia arvokkaita luontokohteita tai uhanalaista lajistoa. Kaava-alueen lounaispuolella on vuosien 2018 ja 2021 tietojen mukaan liito-oravan ydinalue. Kaava-alueen itäpuolisella viheralu-eella kulkee Helsingin liito-oravaverkosto 2019 –selvityksen mu-kaan liito-oravan liikkumisreitti, joka yhdistää mm. Aino Acktén puiston ydinalueet Pohjois-Haagan pohjoisosan ydinalueisiin. Kaava-alueen ulkopuolella Runar Schildtin puiston länsiosassa on luontotietojärjestelmän mukaan uhanalaiseksi luontotyypiksi luoki-
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teltu lehtokorpi, joka sisältää huomattavan arvokkaan kasvillisuus-kohteen.  

 
Kuva: Liito-oravaverkosto 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa viher- ja virkistysverkostollisten tavoitteiden kanssa ja selkeyttää julkisten viheralueiden ja yksi-tyisten piha-alueiden rajautumista sekä ylläpitovastuita. 
Kaavassa on annettu määräyksiä sen turvaamiseksi, että kortteli-alueet liittyisivät reunoiltaan luontevasti ympäröiviin viheralueisiin. AK-tontteja ei saa aidata, kaikkien tonttien liittyminen puistoaluee-seen tulee toteuttaa saumattomasti ja suuret tasoerot tulee raken-taa istutetuin luiskauksin. Korttelialueilla, joilla kaavaratkaisu mah-dollistaa nykyisten rakennusten purkamisen ja korvaavan tehok-kaan uudisrakentamisen, ei tontin olemassa olevaa puustoa to-dennäköisesti ole merkittävämmin mahdollista säilyttää. Kaava-kartassa on osoitettu istutettavia tontinosia ja istutettavia puuri-vejä.  
Kaavaratkaisun myötä nykyistä viheraluetta muuttuu korttelialu-eeksi korttelin 29176 eteläkärjessä, saman korttelin lounais- ja luoteisreunassa sekä korttelin 29175 pohjoiskärjessä. Yhteensä 
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korttelialueet laajenevat viheralueille 1 960 m2. Perusteluina on tarkoituksenmukaisten rakennuspaikkojen ja piha-alueiden muo-dostaminen sekä luontevat alueiden ylläpitovastuut. 
Yhteys itäpuoliselta ulkoilupolulta kaavamuutosalueelle, nykyinen Taalaripolku, poistuu läpikulkureittinä kaavaratkaisun myötä. Uu-den seniorikeskuksen pääaulaan tulee kuitenkin rakentaa sisään-käynti myös idän puolelta.  
Kaavaratkaisu ei vaikuta kaava-alueen ulkopuolella sijaitseviin liito-oravan ydinalueisiin ja niiden välisiin yhteyksiin tai arvokkaa-seen kasvillisuuskohteeseen. 

Ekologinen kestävyys 
Lähtökohdat 
Kaava-alue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien ää-rellä, joten alueen täydennysrakentaminen ja julkisten palvelujen lisääminen on perusteltua. 
Kaavaratkaisu 
Suunnitellun seniorikeskuksen pääovi tulee sijaitsemaan 300 met-rin kävelymatkan päässä Pohjois-Haagan asemasta. Kadulle pää-ovien läheisyyteen varataan tila lähibussien pysäkille. Seniorikes-kuksen sijainti tukee kestävien liikkumismuotojen käyttöä. Kaava-ratkaisu pyrkii miellyttävään ja turvalliseen kävely-ympäristöön kaava-alueella ja sen kytkeytymisessä Pohjois-Haagan asemaan. 
AK-korttelialueilla ja seniorikeskuksen tontilla edellytetään viher-kertoimen käyttöä. Hulevesien viivyttämisestä ja pintamateriaalien läpäisevyydestä on laadittu kaavamääräykset.  Lisäksi korttelialu-eille on merkitty istutettavia alueita. 
Mittavan seniorikeskuksen ja uusien asuinkerrostalojen uudisra-kentaminen edellyttää usean olemassa olevan rakennuksen pur-kamista. Purkamista koskevan lupahakemuksen mukaan on liitet-tävä selvitys rakennuksen purkumateriaalien kestävästä käsitte-lystä.  
Kaavaratkaisu sisältää vaatimuksia uusien asuinkerrostalojen energiatehokkuudesta ja siitä, että uuden seniorikeskuksen ton-tilla tulee tuottaa uusiutuvaa energiaa.   
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Suojelukohteet 
Lähtökohdat 
Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä sijaitsee useita mui-naismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kohteet ovat ensimmäisen maailmansodan aikaisia puolustusasemia, jotka kuuluvat Lassilan sekä Etelä- ja Pohjois-Haagan alueille si-joittuvaan tukikohtaan XXIV (linnoitekohteet XXIV:8, XXIV:13, XXIV:14 ja XXIV:15). Linnoiterakenteita ei ole huomioitu alueen voimassa olevissa asemakaavoissa. 
Kaavoituksen tavoitteista johtuen ainoastaan korttelissa 29176 si-jaitsevaan kohteeseen XXIV:15 on tarvetta kajota. Hopeatien alu-een rakentuessa 1970-luvulla osia kohteesta XXIV:15 on tuhoutu-nut. Kohteesta on todennäköisesti säilynyt joitain täytettyjä ja pei-tettyjä rakenteita kiinteistöjen ja kadun alueella.  
Muiden linnoitekohteiden osalta tavoitteena on merkitä kaavakart-taan tarvittavat suojavyöhykkeet sm-merkinnöin. 
Kiinteitä muinaisjäännöksiä koskeva muinaismuistolain 13 § mu-kainen viranomaisneuvottelu pidettiin 30.11.2021. Viranomaisneu-vottelun muistio on kaavaselostuksen liitteenä. 
Purettavaksi aiottuja rakennuksia on kuvailtu kaavaselostuksen kohdassa Alueen lähtökohdat ja nykytilanne. Rakennuksilla, joi-den paikalle kaavaratkaisu mahdollistaa korvaavaa uudisrakenta-mista, ei asemakaavoituksen arvion mukaan ole merkittäviä kult-tuurihistoriallisia arvoja. Kaupunginmuseo toteaa OAS-kannan-otossaan, että purettavaksi esitetyillä Hopeatie 16-20 asuinkerros-taloilla ei ole, kuten ei myöskään Hopeatie 9-11 ja Äyritie 1 ta-loilla, sellaisia kulttuurihistoriallisia arvoja, että niiden asemakaa-vallinen suojelu olisi tavoitteena. Kaupunginmuseo pitää kannan-otossaan alle 40 vuotta vanhan ja käytössä olevan Mariankodin purkamista valitettavana. Rakennusten purkamisen perusteluja on esitetty laajemmin vuorovaikutusraportissa, vastineessa kaupun-ginmuseon kannanottoon.  
Kaavaratkaisu 
Alueen kiinteitä muinaisjäännöksiä koskevassa viranomaisneuvot-telussa museoviranomaiset totesivat, että korttelin 29176 ja Ho-peatien eteläpään alueella sijaitsevaan linnoitekohteeseen on mahdollista kajota. Kohde on merkitty kaavakarttaan merkinnällä smd, jonka selitteessä todetaan, että ennen rakennustöiden aloit-tamista tulee suorittaa tontilla sijaitsevien linnoituslaitteiden riit-tävä arkeologinen tutkiminen ja dokumentointi ja että tutkimuk-sista vastaa hankkeeseen ryhtyvä. 
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Kajoamisen edellytyksenä on aina riittävät tutkimukset. Tutkimus-alueet avataan koneellisesti ja esiin mahdollisesti tulevat raken-teet puhdistetaan ja dokumentoidaan digikuvin, takymetrimittauk-sin tai fotogrammetrialla tuotetun 3D-mallin avulla sekä muistiin-panoin. Tutkimus raportoidaan museoviranomaiselle. 
Säilyvät linnoitekohteet tai kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevien linnoitteiden suoja-alueet on huomioitu kaavakartassa sm-merkin-nöin korttelin 29175 länsireunassa ja korttelin 29187 pohjoisreu-nassa. Kyseisten alueiden läheisyydessä tehtävien purku- ja ra-kennustöiden yhteydessä tulee varmistaa linnoitekohteiden riit-tävä suojaus. Toimenpiteistä tulee neuvotella Helsingin kaupun-ginmuseon kanssa.  

Yhdyskuntatekninen huolto 
Lähtökohdat 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Korttelissa 29175 (Äyripolku 1) sijaitsee Helen Sähköverkon jake-lumuuntamotila rakennuksen maantasokerroksessa.  
Kaavaratkaisu 
Korttelit 29175 ja 29176 
Kaavaratkaisun mukaisen kadunalaisen lastaus- ja huoltotilan to-teuttaminen edellyttää Hopeatien nykyiseltä kääntöpaikalta alka-vien vesihuolto- ja kaukolämpölinjojen siirron ohjeellisen AK-tontin 29175/5 itäreunaan, josta ne voidaan edelleen liittää Hopeatien nykyisiin verkostoihin. Kaavaan on merkitty 6 m leveä johtokuja tätä varten. Muutoksella ei ole vaikutusta nykyisen palvelutalon tonttiliitoksiin. Kaava mahdollistaa uuden seniorikeskuksen liitos-ten järjestämisen Hopeatien eteläpään kääntöpaikan eteläreu-nasta. Seniorikeskuksen sprinklerijärjestelmän vaikutus vesijohtoi-hin selvitetään katusuunnitteluvaiheessa. 
Kaavaratkaisu edellyttää Helen Sähköverkon alueellisen sähkön-jakelumuuntamon säilyttämisen kaavamuutosalueella, lisäksi se-niorikeskus tarvitsee oman muuntamotilansa. Kaavassa on an-nettu määräys kortteliin 29175 sekä ohjeelliselle tontille 29176/5 sijoitettavasta Helen Sähköverkon muuntamotilasta.  
Kortteli 29187 
Alue on liitettävissä nykyiseen yhdyskuntateknisen huollon ver-kostoon. Nykyisen Mariankodin kiinteistön kohdalla uusi tonttijako edellyttää uuden yhdyskuntateknisen huollon verkoston rakenta-mista noin 65 metrin pituudelle Killinkipolulla ja Schildtinpolulla. 
Ohjeellisten tonttien 29187/7 ja 29187/8 tonttijohtoja varten on 
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merkitty johtokuja korttelin 29176 pohjoisosaan Killinkipolun itä-puolelle. Lisäksi ohjeellisten tonttien 29187/5 ja 29187/8 alueille on merkitty johtokujat säilyvän hulevesiviemärin vuoksi. 
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kun-nostaminen 

Lähtökohdat 
Kaava-alue sijoittuu länsi- ja eteläosastaan rinteeseen, jonka kor-kein kohta on noin +32 korttelin 29175 länsireunassa ja matalin kohta noin +22 korttelin 29176 eteläreunassa. Pohjois- ja itäosa on pinnanmuodoiltaan tasaisempaa, alueellinen yleistasaus las-kee idästä Runar Schildtin puistosta Pohjois-Haagan aseman 
suuntaan. Maanpinnan korkeus vaihtelee noin +28…+21 välillä. Hopeatie ja Schildtinpolku toimivat tulvatilanteessa pintavalunta-reitteinä. 
Alueen maaperä on enimmäkseen kallioaluetta, jonka päällä on arviolta 1-3 m paksuinen täytemaakerros. Kortteli 29187 sijoittuu osin kallioiden väliseen notkelmaan, jossa täytemaakerroksen alla on arviolta yli kolme metriä paksu moreenikerros. 
Nykyiset rakennukset osoitteissa Schildtinpolku 6, Äyripolku 1 ja Hopeatie 9–11 on perustettu kallionvaraisesti tai tiiviin pohjamaan varaan. 
Kaava-alueen eteläosassa sijaitsee HSY:n viemäritunneli. 
Kaavaratkaisu 
Alue on rakennettavuudeltaan hyvää tai normaalia. Nykyisten ra-kennusten purkamisen jälkeen voidaan uudet rakennukset alusta-vasti perustaa kallionvaraisesti tai tiiviin pohjamaan varaan. Pe-rustamistapa määritetään tarkemmin rakennussuunnitteluvai-heessa tehtävien täydentävien pohjatutkimusten perusteella. 
Viemäritunneli on merkitty kaavakartalle ja tunnelin huomioon ot-tamisesta on annettu kaavamääräys. 

Ympäristöhäiriöt 
Lähtökohdat 
Kaava-alueen melutasot ovat alhaisia ja ääniympäristö kokonai-suudessaan kaupungin mittakaavassa poikkeuksellisen hyvä. Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 mukaan liikenteen ai-heuttamat melutasot kaava-alueella alittavat kauttaaltaan VNp 993/1992 mukaiset ulkomelutason ohjearvot. Vilkkaammat liiken-neväylät sijoittuvat kauemmas ja vaikka Kehäradan junaliikenne on runsasta, junien nopeudet ovat läheisellä rataosuudella melko 
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alhaisia.  
Junaliikenteen kaava-alueelle aiheuttamaa värähtelyä arvioitiin erillisessä selvityksessä (Hopeatien alueen runkomeluselvitys, 211539-01, Akukon Oy, 31.1.2022) kallioperästä ja rakennuksista tehtyjen mittausten perusteella. Selvityksen mukaan kaava-alu-eelle ei kohdistu sellaista runkomelua tai tärinää, jota on tarvetta ottaa huomioon asemakaavoituksessa tai sen jälkeisessä jatko-suunnittelussa. 
Vihdintien länsipuolella Pitäjänmäellä sijaitsee Valion mehuteh-das, joka käyttää jäähdytykseensä ammoniakkia. Kemikaali- ja turvallisuusvirasto Tukes on määritellyt laitoksen konsultointi-vyöhykkeen laajuudeksi 0,5 km. Konsultointivyöhykkeellä tulee kiinnittää erityistä huomiota riittäviin etäisyyksiin vaaraa aiheutta-van toiminnon ja vaikutuksille herkkien toimintojen välillä. Valion laitos sijaitsee lähimmillään noin 540 metrin etäisyydellä asema-kaava-alueesta, joka ei siten sijaitse määritellyllä konsultointi-vyöhykkeellä. 
Kaavaratkaisu 
Liikennemäärien tai junaliikenteen ei tulevaisuudessa arvioida li-sääntyvän siinä määrin, että kaava-alueen melutilanne merkittä-vissä määrin heikentyisi.  
Ohjeellisella tontilla 29187/5 sijaitseva asuinkerrostalo sijoittuu lä-helle junarataa. Tälle tontille on kohdistettu kaavamääräys, jonka mukaan julkisivujen äänitasoerotus liikennemelua vastaan tulee määrittää junaliikenteen enimmäisäänitason asettamat vaatimuk-set huomioon ottaen siten, että rakennuksen sisätiloissa saavute-taan melutason ohjearvot ja tilan käyttötarkoituksen edellyttämä melutaso. Muilta osin liikenteen haittojen osalta ei nähdä kaaval-lista ohjaustarvetta. 
Hopeatien alue ei sijaitse Seveso-direktiivin mukaisella konsul-tointivyöhykkeellä. Valion laitoksen vaikutuksia on selvitetty sen lähialueen maankäytön suunnittelun tarpeisiin (Gaia Consulting Oy 2020). Työssä on tarkasteltu laitoksella mahdollisia vaaratilan-teita, joissa onnettomuuden seurauksena pääsisi vapautumaan ilmaan ammoniakkia. Ammoniakin leviämisskenaariot mallinnet-tiin. Mallinnetut skenaariot olivat katolla kulkevien lauhdutinput-kien rikkoontumisesta aiheutuva vuoto (S1) ja varoventtiilivuoto (S3). Mallinnuksen tuloksia verrattiin Tukesin kemikaalilaitosten sijoittamista koskevan ohjeen (Tukes, 2015) mukaisiin ohjearvoi-hin ja Tukesin ohjeen mukaisiin maankäyttökriteereihin. 
Skenaario (S1) tuotti tuloksen, jonka mukaan haavoittuvia toimin-toja, kuten kerrostaloalueita, palveluita ja virkistysalueita tulisi si-joittaa vähintään 570 m etäisyydelle ja haavoittuvia, hitaasti eva-kuoitavia toimintoja (koulut, päiväkodit, sairaalat, hoitolaitokset 
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ym.) vähintään 660 metrin etäisyydelle. 
Skenaario (S3) mukaisessa tilanteessa haavoittuvia toimintoja (kerrostalot, palvelut, virkistysalueet ym.) tulisi sijoittaa vähintään 300 metrin etäisyydelle ja haavoittuvia hitaasti evakuoitavia toi-mintoja vähintään 390 metrin etäisyydelle.  
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on selvityksen johdosta käydyssä työneuvottelussa ja toisen asemakaavan (Haagan Lau-rinmäenkuja 3 ja Sentnerikuja 2 ja 4, nro 12670) laatimisen yhtey-dessä ilmoittanut kantanaan, että maankäyttöä mitoittavaksi ske-naarioksi soveltuu varoventtiilivuoto (S3). Muut skenaariot eivät Tukesin näkemyksen mukaan olleet realistisia. Tukes ei myös-kään selvityksen johdosta nähnyt tarvetta muuttaa Valion laitok-sen konsultointivyöhykettä. Asemakaava 12670 ei eteläisemmältä osaltaan ole lainvoimainen. 
Hopeatien asemakaavan herkät ja hitaasti evakuoitavat toiminnot sijoittuvat lähimmillään noin 540 metrin etäisyydelle laitoksesta. Etäisyys täyttää skenaarion (S3) varoventtilivuoto mukaisen etäi-syysvaatimuksen 390 m. 

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka 
Lähtökohdat 
Korttelissa 29175 Hopeatien länsipuolella sijaitsee nykyinen pysä-köintialue, jolla on maaston korkeuserojen vuoksi tukimuuriraken-teita. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisu mahdollistaa maanalaisiin tiloihin johtavan ajoluis-kan ja pysäköintilaitoksen rakentamisen korttelin 29175 Ho-peatien puoleiseen reunaan. Ratkaisu edellyttää korttelin 29175 pysäköintialueen nykyisten rakenteiden purkamista. 
Kaava mahdollistaa seniorikeskusta palvelevan kadunalaisen las-taus- ja huoltotilan rakentamisen Hopeatien kääntöpaikan alle. Kääntöpaikalle voidaan sijoittaa kadunalaisen tilan savunpoisto-luukku tai -ikkuna. Tilan suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon Helsingin kaupungin ohjeet yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnittelusta. Ennen maanalaisen huoltoti-lan rakennusluvan myöntämistä tulee sopia rakenteiden vastuura-jat pysty- ja vaakasuunnassa.  
Asuntotuotanto-palvelu on teettänyt maanalaisesta huoltopihasta ja korttelin 29175 pysäköintilaitoksesta alustavan kustannusselvi-tyksen (FMC Laskentapalvelut 13.1.2022) 
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Nimistö 
Kaavaratkaisussa nykyinen jalankululle ja pyöräilylle varattu katu Taalaripolku – Dalerstigen muutetaan AKS-korttelialueen osaksi, joten kyseinen kadunnimi poistuu käytöstä.   

Vaikutukset 
Yhteenveto laadituista selvityksistä 
- Hopeatien alueen runkomeluselvitys, 211539-01, Akukon Oy, 31.1.2022 
- Hopeatien pysäköintilaitoksen kustannusselvitys, FMC Las-kentapalvelut 13.1.2022 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-sia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:  
- katualueet  0,6 – 0,8 milj. euroa - kunnallistekniikka  0,35 milj. euroa - rakennusten purku  3 – 5 milj. euroa - yhteensä  4 – 6 milj. euroa 
Lisäksi asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia il-man arvonlisäveroa seuraavasti: 
- pysäköintilaitos  1,9 milj. euroa - ajoramppi ja huoltopiha 2,0 milj. euroa - lisäksi tulevat seniorikeskuksen rakentamiskustannukset, jotka arvioidaan myöhemmin. 
Hopeatien katualueen kustannusarvioon vaikuttaa huomattavasti kääntöpaikan pintamateriaali. Kustannusarvio on laskettu sekä betonikivi- että luonnonkivivaihtoehdoilla. 
Rakennusten purkukustannuksiin vaikuttaa merkittävästi jatkossa määritettävä purku- ja kierrätystapa. Pysäköintilaitoksen sekä ajo-rampin ja huoltopihan kustannukset ja kustannusten kohdentumi-nen täsmentyvät jatkosuunnittelussa. Seniorikeskuksen kustan-nustarkastelut laaditaan hankkeen edetessä. 
Asemakaavan muutos nostaa tonttien arvoa. Kaupungille kohdis-tuu maankäyttötuloja rakennusoikeuden myymisestä tai vuokraa-misesta. Yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maan-käyttökorvauksista sovitaan tarvittaessa maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa. 
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympä-ristöön 
Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa uuden seniorikeskuk-sen rakentamisen, jolloin Hopeatien alueesta muodostuu alueelli-sesti merkittävä vanhuspalvelujen keskittymä. Kaavaratkaisun to-teuttaminen edellyttää useamman 1970–80-luvulla rakennetun ra-kennuksen purkamista. Korvaavan uudisrakentamisen myötä alu-een maankäyttö tehostuu ja rakennuskanta nuorenee.  
Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
Kaavaratkaisussa korttelialueet laajenevat kaava-alueen etelä-, lounais- ja länsireunassa nykyiselle viheralueelle siten, että kortte-lialueiden muoto tarkoituksenmukaisesti soveltuu aiotulle uudisra-kentamiselle. Viheralueiden pinta-ala pienenee yhteensä 1 960 m2. Muutoksia viheralueilla voidaan pitää kohtuullisina, sillä ne selkeyttävät julkisten viheralueiden ja yksityisten piha-alueiden ra-jautumista sekä ylläpitovastuita. Lisäksi ne mahdollistavat riittävän laajuisten piha-alueiden toteuttamisen. Alueen toteuttamisen vai-kutus ympäröiviin viheralueisiin on vähäinen edellyttäen, että työ-maavaiheessa huomioidaan ympäröivän puuston riittävä suojaus ja että työmaa ei levittäydy puistoalueelle.  
Uuden seniorikeskuksen ja korttelin 29187 itäpään uudisraken-nusten näkyvyys tulee olemaan viheralueilta tarkasteltuna suu-rempi kuin nykyisen rakennuskannan, johtuen uudisrakennusten korkeudesta ja sijoittumisesta lähelle korttelialueen reunaa. Kort-telialueilta poistuu purkamisen ja uudisrakentamisen myötä ny-kyistä puustoa. Kaavassa istutettaviksi määrätyt alueet kuitenkin turvaavat pitkällä aikavälillä puustoisten alueiden laajuuden säily-misen lähellä nykyistä. 
Kaavaratkaisu ei vaikuta Lassilan ja Pohjois-Haagan alueellisiin viher- ja virkistysverkoston yhteyksiin tai kaupungin ekologisiin verkostoihin, kuten liito-oravaverkostoon.  
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
Esteettömyyden erikoistason jalankulkureitti juna-asemalta se-niorikeskuksen pääovelle paranee, kun seniorikeskuksen edustan jalkakäytävä levenee 2,8 metristä 4,0 metriin.  
Jalankululle varatun Taalaripolun muuttuessa korttelialueen osaksi poistuu nykyinen jalankulkureitti Hopeatien kääntöpaikan ja korttelin itäpuolisen ulkoilureitin välillä. Reitin arvioidaan olevan nykytilanteessa melko vähäisellä käytöllä. Kaavaratkaisun mu-kaan seniorikeskuksen pääaulaan tulee rakentaa sisäänkäynti myös idästä, nykyisen Taalaripolun suunnasta, joten seniorikes-kuksen saavutettavuus säilyy hyvänä myös idän suunnasta. Voi-massa olevan kaavan osoittama yleisen jalankulun reitti nykyisen 
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YS-tontin 29187/3 itäreunassa poistuu kaavaratkaisun myötä. Reitillä sijaitsee nykytilanteessa jyrkähkö ulkoporras, eikä reittiä voi pitää helppokulkuisena tai helposti hahmottuvana. Schildtin-polku toimii itä-länsisuuntaisen jalankulun ja pyöräilyn laaduk-kaana, kokoavana ja helposti havaittavana reittinä.  
Hopeatien kadunvarteen tulee 10 uutta pysäköintipaikkaa lyhytai-kaista asiointia varten. Hopeatien liikennemäärän arvioidaan ole-van 850 ajoneuvoa vuorokaudessa kääntöpaikan luona, josta 250 on asuinrakennusten tuottamaa liikennettä. Seniorikeskuksen huoltotarve lisää jakeluautoliikennettä Hopeatien alkupäässä. Ku-paritien liikennemäärä lisääntyy 170 ajoneuvoalla vuorokaudessa.  
Rakentamisen aikaiset pysäkki- ja kulkujärjestelyt tarkentuvat alu-een toteutuksen jatkosuunnittelussa.  
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 
Uudisrakentaminen täydentää ja tiivistää alueen rakennetta. Se-niorikeskuksen ja uusien asuinkerrostalojen toteutuessa raken-nusten korkeus kyseisillä tonteilla kasvaa verrattuna nykytilantee-seen ja pihapiirit rakentuvat nykyistä tiiviimpinä. Kaava-alueen eteläosan luonne muuttuu selkeimmin.  
Kaavaratkaisun mahdollistama uudisrakentaminen edellyttää useiden 1970-luvun lopussa rakennettujen asuinkerrostalojen ja asuntolatyyppisten rakennusten purkamista kaava-alueen etelä-osassa. Saman ikäisten rakennusten muodostaman ryhmän pur-kaminen muuttaa Hopeatien eteläpään ilmettä. Korvaava uudisra-kentaminen on mittakaavaltaan suurempaa. Kaupunginmuseo on todennut, ettei Hopeatien eteläpäästä purettaviksi aiotuilla raken-nuksilla ole merkittäviä rakennustaiteellisia tai muita arvoja. 
Korttelin 29187 itäpäässä sijaitseva Mariankodin vanhainkotira-kennus on tarkoitus purkaa toiminnan siirtyessä seniorikeskuksen ajanmukaisiin uusiin tiloihin. Kaupunginmuseo pitää OAS-vaiheen kannanotossaan alle 40 vuotta vanhan ja käytössä olevan Mari-ankodin purkamista valitettavana. Asemakaavoituksen arvion mu-kaan Mariankotiin ei kuitenkaan liity sellaisia merkittäviä arvoja, jotka edellyttäisivät rakennuksen säilyttämistä eikä rakennuksen purkaminen heikennä alueen kaupunkikuvaa tai kulttuuriperintöä merkittävästi. Sote-toimiala ja Heka Oy ovat esittäneet purkami-sen puolesta teknisiä ja toiminnallisia perusteluja, joita on refe-roitu tarkemmin vuorovaikutusraportissa. 
Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat en-simmäisen maailmansodan aikaiset linnoiterakenteet on huomi-oitu sm- ja smd-aluemerkinnöin. 
Korttelin 29187 pohjoisreunassa ja korttelin 29175 länsipuolella 



   33 (40)  

  

sijaitsevien linnoitteiden alueille ei osoiteta rakentamista. Sm-mer-kittyjä alueita koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava museovi-ranomaisen kanssa. 
Korttelin 29176 alueella sijaitsevaan linnoitteeseen on uudisra-kentamisen takia välttämätöntä kajota. Asiaa on käsitelty viran-omaisneuvottelussa 30.11.2021. Kajoamisen edellytyksenä on kohteen riittävä dokumentointi, jolloin saadaan tietoa osin peitty-neestä ja tuhoutuneesta linnoitekohteesta. 
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
Kaavaratkaisun toteuttaminen keskittää vanhusten asumis- ja avopalveluja erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärelle, mikä edesauttaa seniorikeskuksessa vierailevien ja työskentelevien kestävää liikkumista. Lisäksi kerrostaloasukkaiden määrä alueella kasvaa.  
Kaavaratkaisun toteuttaminen edellyttää usean rakennuksen pur-kamista. Purkamisen vaikutuksia on pyritty lieventämään mää-räyksellä purkumateriaalin kestävästä käsittelystä. 
Alueen toteuttamisessa pyritään kestäviin rakentamisen ratkaisui-hin edellyttämällä hulevesien viivyttämistä tonteilla, läpäisemättö-mien pintamateriaalien välttämistä ja viherkertoimen käyttöä. Se-niorikeskuksen korttelialueella tulee tuottaa uusiutuvaa energiaa. Asuinkerrostalojen energiatehokkuuden tulee olla A-energialuok-kaa tai sitä vastaava. Alueen perustamisolosuhteet ovat hyvät, mikä vaikuttaa myönteisesti rakentamisen ilmastovaikutusten suu-ruuteen.  
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen ja eri väes-töryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
Sote-toimialan laatiman seniorikeskuksen tarvekuvauksen mu-kaan palvelujen integraatio mahdollistaa asiakkaan varhaisem-man ja oikea-aikaisen tuen. Asukkaiden palvelutarpeen kannalta keskeistä on palvelujen laadun, yhdenvertaisen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen. Palvelujen tavoitteena on paitsi asiakaslähtöisten, joustavien hoito- ja palveluketjujen kehittämi-nen myös palvelujen tuottaminen kevyemmällä rakenteella kus-tannustehokkaasti. 
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset 
Kaavaratkaisun toteutuessa palvelu- ja erityisasumisen asukas-paikat lisääntyvät noin 300 paikalla nykytilanteeseen verrattuna. 
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Palvelu- ja erityisasumiseen liittyviä työpaikkoja arvioidaan suun-nittelualueelle syntyvän yhteensä n. 600. 
Toteutus 

Kaavaratkaisun toteuttaminen edellyttää usean nykyisen raken-nuksen purkamista, kadun alaista rakentamista ja yhteisiä pysä-köintijärjestelyjä, joiden vaiheistusta tulee tarkastella jatkosuunnit-telussa.  
Mariankodin vanhainkodin toimintojen on määrä siirtyä uuteen se-niorikeskukseen sen valmistuttua, joten korttelin 29187 muutosten voidaan olettaa toteutuvan kaavaratkaisun viimeisenä vaiheena. 

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  - sijoitetaan merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoi-mintojen alueet siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa - edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa. 
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Yleiskaava 
Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on pääosin asuntoval-taista aluetta (A2 ja A3). Kehäradan tuntumassa esiintyy yleiskaa-vamerkintä kantakaupunki (C2). Yleiskaava osoittaa Kehäradan itäpuolella ohjeellisen sijainnin pyöräliikenteen nopealle runkover-kolle (baanalle) ja suunnittelualueen kaakkoisosassa viheryhtey-den. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.  

 
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan 19.8.2021) mukaan suunnittelualueen halki kulkee nykyinen maanalainen tila tai tunneli. Maanalaisen yleiskaavan mukaan ny-kyisten maanalaisten tilojen ja tunnelien olemassaolo on otettava huomioon ja turvattava niiden toiminta- ja kehittämisedellytykset. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.  

Asemakaavat 
Alueella on voimassa asemakaava nro 7060 (vahvistettu 14.8.1975), nro 7238 (vahvistettu 29.7.1976), nro 9932 (hyväk-sytty 1.4.1992) ja nro 10876 (tullut voimaan 8.6.2001).    
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Kaavojen mukaan noin kolmasosa alueen tonteista on asuinker-rostalojen korttelialuetta (AK). Muut rakennetut tontit on osoitettu erityisryhmien asumiseen tai hoivaan; käyttötarkoitusmerkintöinä esiintyy eri kaavoissa asuntolatyyppisten kerrostalojen korttelialue (AKS), asuinkerrostalojen korttelialue ensisijaisesti vanhusten asuntoja varten (AKS) sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa pal-velevien rakennusten korttelialue (YS). Sallittu kerrosala on yh-teensä 34 450 k-m2. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku vaih-telee kolmesta kahdeksaan. Kerrosalan ja kerrosluvun estämättä saa tietyillä korttelialueilla lisäksi rakentaa kerho-, palvelu- tai liike-tiloja. Lisäksi asemakaavat määrittelevät kaksi autopaikkojen kort-telialuetta (AP, LPA) sekä katu- ja puistoalueita. Kaavassa on osoitettu maanalaisen viemäritunnelin sijainti. 
Schildtinpolku ja Taalaripolku on osoitettu jalankululle ja pyöräi-lylle. Hopeatien eteläisin osa ja Äyripolku on varattu yleiselle ja-lankululle, pyöräilylle ja huoltoajolle. Tonteille 29187/2 (Schildtin-polku 6) ja 29187/3 (Kuparitie 7) on osoitettu yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattuja alueita. Tontille 29176/4 (hopeatie 20) on osoitettu yleisen jalankulun reitti. 
Voimassa olevien asemakaavojen mukainen pysäköintipaikkojen vähimmäismäärä: - tontti 29187/4 (Kuparitie 5): 1 ap/180 k-m2 - tontit 29187/2–3 (Kuparitie 7 ja Schildtinpolku 6): 1 ap/300 k-m2 - tontti 29177/6 (Hopeatie 14): asunnot 1 ap/250 k-m2, liiketilat 1 ap/60 k-m2 ja sosiaali- ja terveydenhuollon tilat 1 ap/300 k-m2 - korttelit 29175 ja 29176 (Äyripolku 1, Hopeatie 9–11, Hopeatie 16, 18 ja 20): asunnot 1 ap/100 k-m2, asuntolat 1 ap/10 asun-tolapaikkaa. Vaadituista autopaikoista 60 % on rakennettava heti ja lopuille voi anoa lykkäystä 5 vuotta kerrallaan. 
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Alueella vallitseva nykytilanne poikkeaa voimassa olevista asema-kaavoista seuraavilta osin: 
- Rekisteritietojen mukaan rakennettu kerrosala ylittää asema-kaavaan merkityn kerrosalan tonteilla 29177/6 (Hopeatie 14, ylitys n. 850 k-m2) ja 29187/2 (Schildtinpolku 6, ylitys n. 550 k-m2). Tonteilla 29175/1, 29176/2, 29176/4 ja 29187/3 asema-kaavan mukainen kerrosala ylittyy vähäisemmin.  
- Tontilla 29177/6 (Hopeatie 14) palvelutalo on rakennettu kaa-van mukaisista rakennusaloista poikkeavalla tavalla. Usealla muulla tontilla rakennusalan raja ylittyy vähäisesti.  
- Tonteilla 29187/3–4 (Kuparitie 5–7) rakennukset ylittävät ky-seisten tonttien välisen rajan.  
- Yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatussa tontin 29187/3 (Kuparitie 7) itäreunassa pyöräily ei ole mahdollista, koska pai-kalle on rakennettu ulkoportaat. Tontin pohjoisreunassa on ra-kennettu autopaikkoja alueelle, jonka puusto kaavan mukaan on säilytettävä.  
- Kortteleissa 29175-29176 toteutettujen autopaikkojen määrä ei yllä voimassa olevan kaavan mukaiseen vähimmäismää-rään. 
- Korttelissa 29175 autopaikkojen korttelialueella (Hopeatie 5–7) pysäköintipaikkoja ei ole rakennettu kaavan mahdollistamalla tavalla kahteen tasoon. Pysäköintialuetta ei ole aidattu ja ka-tettu kaavan määrittelemällä tavalla. 

Rakennusjärjestys 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 

Muut suunnitelmat ja päätökset 
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Lassilan ja Kannelmäen toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet 4.6.2019. 
Vuonna 2018 valmisteltiin asemakaavan muutosehdotus, joka Heka Oy:n asettamien tavoitteiden mukaisesti mahdollisti Hopea-tie 20 ja Äyripolku 1 asuinkerrostalojen korottamisen yhdellä lisä-kerroksella. Kaupunkiympäristölautakunta päätti 18.8.2018 pa-lauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.   

Pohjakartta 
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan. 
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Maanomistus 
Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta. Kiin-teistöt Hopeatie 7 ja 9–11 ovat yksityisomistuksessa.   

Kuva: Kaupungin maanomistus sinisellä, yksityinen valkoisella. 
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 2021 kaupungin aloitteesta ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hakemuksesta. 

Viranomaisyhteistyö 
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-omaistahojen kanssa: 
- Helen Sähköverkko Oy - Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto - Museovirasto - kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo) - sosiaali- ja terveystoimiala 

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



   39 (40)  

  

Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille sähköpostitse ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset -lehdessä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.1.–16.2.2021 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 
Kaavamuutoshanketta esiteltiin 27.1.2021 klo 17.30–20.00 osana alueellista Uutta Länsi-Helsinkiä -yleisötilaisuutta.  
Lisäksi hankkeen etenemistä on esitelty Uutta Länsi-Helsinkiä –yleisötilaisuuksissa 27.10.2021 ja 30.3.2022. 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat joukkoliikennepysäkkien saavutettavuuteen, seniori-keskuksen suunnittelun tavoitteisiin, vesihuollon suunnitteluun, ju-naliikenteen melu- ja tärinähaittojen huomioimiseen, rakennusten purkamisen perusteluihin sekä kiinteiden muinaisjäännösten huo-mioimiseen. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaa-vatyössä siten, että on tarkasteltu alueen jalankulkuyhteyksiä, laa-dittu seniorikeskuksen viitesuunnitelma ja alueen vesihuollon yleissuunnitelma, arvioitu junaliikenteen vaikutuksia ja rakennus-ten purkamisen perusteluita sekä järjestetty kiinteisiin muinais-jäännöksiin liittyvä viranomaisneuvottelu.  
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
Yhteenveto mielipiteistä 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat Ho-peatien alueen vetovoimaisuuden kehittämiseen sekä ikäihmisten tarpeiden, ympäröivien viheralueiden, linnuston ja liito-oravien huomioimiseen. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että on kiinnitetty huomiota esteettömään liikkumiseen ja saavutettavuuteen sekä korttelialueiden laajentamisessa pyritty huomioimaan viheralueiden luontoarvot ja liito-oravien suojelu. 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 6 kpl. 
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot 
Heka Oy, sosiaali- ja terveystoimiala ja asemakaavoitus ovat tar-kastelleet vaihtoehtoja seniorikeskuksen sijoittamiseksi alueelle tarvekuvauksen laajuisena. Nykyinen kiinteistörakenne ja maan-omistus sekä kunnallistekninen verkosto ovat asettaneet reunaeh-toja. Soveltuvimpana sijaintipaikkana päädyttiin pitämään Hopea-tie 16-20 –tontteja, joita niitäkin on tarve laajentaa nykytilanteesta.  
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Kojamo Oyj:n kanssa neuvotellen on arvioitu edellytyksiä säilyttää Hopeatie 9–11 rakennukset asuttuina seniorikeskuksen rakentu-essa. Kojamo Oyj päätyi arvioimaan, että näiden rakennusten purkaminen ja korvaaminen uudisrakentamisella samassa vai-heessa ympäröivän alueen rakentamisen kanssa on tarkoituksen-mukaisinta, vaikka kyseisillä asuinrakennuksilla olisi tietty tekni-nen käyttöikä vielä ollut jäljellä.  
Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nähtävil-läolon jälkeen. 

Esitelty lautakunnalle Helsingissä, 7.6.2022 
Marja Piimies asemakaavapäällikkö 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hopeatien ympäristön asemakaavan muutos

Kaupunkiympäristön toimiala Diaarinumero HEL 2020-012681
Asemakaavoituspalvelu Hankenumero 0740_65
Päivätty 14.1.2021 Oas 1519-00/21

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään miksi
asemakaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vai-
heessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä, jolloin
OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta
kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Kuva 1. Karttakuva suunnittelualueesta.
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Tiivistelmä

Pohjois-Haagan aseman kaakkoispuolella sijaitsevalle Hopeatien
alueelle suunnitellaan ikäihmisten palveluasumista ja avopalveluja
tarjoavaa seniorikeskusta. Samalla tarkastellaan alueella sijaitse-
vien Heka Oy:n kiinteistöjen mahdollista purkamista ja korvaavaa
uutta asuntorakentamista sekä alueen pysäköinnin ja liikenteen
järjestelyjä. Hankkeen lähtökohtia esitellään Uutta Länsi-Helsinkiä

yleisötilaisuudessa 27. tammikuuta.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Lassilassa Kehäradan itäpuolella
sijaitsevia Hopeatien, Schildtinpolun ja Äyripolun kortteleita.

Kaupungin tavoitteena on koota ikäihmisten ja alle 65-vuotiaiden
monisairaiden palvelut seniorikeskuksiin, joissa avopalvelut ja pal-
veluasuminen yhdistyvät. Tavoitteena on mahdollistaa uuden se-
niorikeskuksen rakentaminen tonteille Hopeatie 16 20 siten, että
uudisrakennus liittyisi sisäyhteydellä nykyiseen Hopeatien palve-
lutaloon (Hopeatie 14). Uudisrakennus pyritään mitoittamaan noin
360 asukaspaikalle. Valmistuessaan seniorikeskus korvaisi Lassi-
lan Schildtinpolku 6:ssa sijaitsevan Mariankodin lisäksi Helsingin
Seniorisäätiön käyttämiä tiloja Kannelmäessä ja Pakilassa.

Uuden seniorikeskuksen rakentaminen Hopeatien päähän edellyt-
tää nykyisten Heka Oy:n omistamien asuinrakennusten (Hopeatie
16 20) purkamista. Suunnittelun aikana selvitetään, missä määrin
seniorikeskushanke edellyttää edellä mainittujen tonttien laajenta-
mista Hopeatien pään katualueelle, tonttien kaakkoispuoliselle vi-
heralueelle ja mahdollisesti Hopeatie 9 11 rakentamattomalle
tontin osalle. Taalaripolun jalankululle ja pyöräilylle varattu katu-
yhteys poistuu. Kaupunki tulee vuonna 2021 teettämään seniori-
keskuksesta luonnoksia, ns. viitesuunnitelman, jonka avulla kes-
kuksen toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset ratkaisut tarkentuvat.

Hopeatie 5 7 pysäköintialueiden ja Heka Oy:n kiinteistön Äyri-
polku 1 kohdalla vertaillaan erilaisia vaihtoehtoja: Nykyinen asuin-
kerrostalo voidaan joko peruskorjata, mahdollisesti korottaa tai
korvata uusilla asuinrakennuksilla. Pysäköintialueiden tehosta-
mista kansiratkaisuin tullaan tarkastelemaan. Tarvittaessa tutki-
taan Hopeatie 9 11 kiinteistön laajentamista lännen suuntaan.

Hopeatien katualueelle suunnitellaan kadunvarsipysäköinnin li-
säämistä ja selvitetään seniorikeskuksen saatto- ja huoltoliiken-
teen tarpeita.

Seniorikeskuksen toteutuessa voidaan huonokuntoinen nykyinen
Mariankodin rakennus (Schildtinpolku 6) purkaa. Paikalle suunni-
tellaan uusia asuinkerrostaloja. Ajoyhteyttä Kuparitien suunnasta
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kyseiselle kiinteistölle pyritään selkeyttämään joko kiinteistöjen
välisillä ajorasitejärjestelyillä tai muodostamalla Schildtinpolku 4
kiinteistön pohjoisosaan uusi katu. Katualuetta voi olla tarpeen
ulottaa vähäisesti kiinteistön pohjoispuoliselle puistoalueelle.

Osallistuminen ja aineistot

Kaavamuutoshanketta esitellään 27.1.2021 klo 17.30 20.00
osana alueellista Uutta Länsi-Helsinkiä -yleisötilaisuutta. Tapah-
tuma järjestetään verkossa. Tilaisuuteen osallistutaan verk-
koselaimen välityksellä, eikä osallistumista varten tarvitse ladata
laitteelle uusia sovelluksia. Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä
ja kommentoida kommentointipalstalla.Tilaisuuden tarkemmat tie-
dot ja osallistumisohjeet löytyvät verkosta osoitteesta hel.fi/asu-
kastilaisuudet. Tilaisuuden sisältöön voi vaikuttaa etukäteen kir-
joittamalla aihetoiveita ja kysymyksiä Kerrokantasi -verkkoky-
selyyn. Se avataan lähempänä tilaisuutta osoitteessa kerrokan-
tasi.hel.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 27.1. 16.2.2021
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee puhelimitse nume-
rossa 09 310 22111 ja verkossa www.hel.fi/kaupunkiympa-
risto/fi/yhteystiedot. Asiakaspalvelun käyntiosoite on Työpajan-
katu 8, tarkistathan poikkeustilanteen aikana asiakaspalvelupis-
teen aukiolon. Myös suunnittelijaan voi olla yhteydessä.

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalve-
luun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esit-
tämään viimeistään 16.2.2021. Niille, jotka ovat mielipiteen yh-
teydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään
tieto lautakunnan päätöksestä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki,
Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13, puhelinnumero: 09 310
13700, verkko-osoite: www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hal-
linto/hallinto/kirjaamo) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika
tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jär-
jestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lau-
sunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaeh-
dotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdolli-
suudet on kuvattu viimeisellä sivulla.
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Osalliset

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

 Pohjois-Haaga Seura ry
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helsingin vanhusneuvosto
 Helsingin vammaisneuvosto
 Väylävirasto
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 sosiaali- ja terveystoimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa palveluihin, kaupunkikuvaan, luontoon,
kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvityk-
set kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaiku-
tusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kau-
pungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalli-
set.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta. Kiin-
teistöt Hopeatie 7, 9 ja 11 ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus
on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Kaupunki valmistelee ase-
makaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tule-
van maankäyttösopimuksen tontinomistajan kanssa käytävissä
neuvotteluissa.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1975-2001)
ja niissä alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi,
asuinkerrostalojen korttelialueeksi ensisijaisesti vanhusten asun-
toja varten, asuntolatyyppisten kerrostalojen korttelialueeksi, sosi-
aalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialu-
eeksi, autopaikkojen korttelialueeksi sekä katu- ja puistoalueeksi.
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Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty asuntovaltaiseksi
alueeksi (A2) ja kantakaupungiksi (C2). Yleiskaava osoittaa Kehä-
radan itäpuolella ohjeellisen sijainnin pyöräliikenteen nopealle
runkoverkolle ja suunnittelualueen kaakkoisosassa viheryhteyden.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia ja päätöksiä:
 Lassilan ja Kannelmäen toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet,

kaupunkiympäristölautakunta 4.6.2019

Tonteilla Hopeatie 14 ja Schildtinpolku 2 sijaitsee nykyisin van-
husten palvelu- ja ryhmäkotiasuntoja, Schildtinpolku 4 6:ssa Ma-
riankodin ja Terhokodin tiloja, Hopeatie 16 18:ssa asuntolatyyppi-
siä kerrostaloja sekä Hopeatie 9, 11 ja 20 ja Äyripolku 1:ssä
asuinkerrostaloja. Alueen rakennusten kerrosluku vaihtelee 3 8
kerroksen välillä. Aiemmin on suunniteltu Hopeatie 20 ja Äyripolku
1:n rakennusten krottamista, josta luovuttiin vuonna 2018. Hopea-
tie 5, 7 ja 12 ovat pysäköintikäytössä. Schildtinpolku on varattu
jalankululle ja pyöräilylle. Suunnittelualueeseen kuuluu kortteleita
reunustavia metsäisiä viheralueita. Suunnittelualueella sijaitsee
ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoiterakenteita.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Mikael Ström, arkkitehti, p. (09) 310 37470,
mikael.strom@hel.fi

Liikenne
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37353,
eeva.vaisto@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Pihla Sillanpää, maisema-arkkitehti p. (09) 310 33671,
pihla.sillanpaa@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/suunnitelmavahti) sekä sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissä 14.1.2021

Tuomas Eskola
yksikön päällikkö
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Kaavoituksen eteneminen
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Hopeatien ympäristön asemakaavan muutos

Kiinteät muinaisjäännökset, muinaismuistolain 13 § mukainen
viranomaisneuvottelu

Aika 30.11.2021 klo 9.30  10.30

Paikka Teams-etäkokous

Osallistujat
Mikael Ström Helsingin kaupunkiympäristö, asemakaavoitus
Heini Hämäläinen Helsingin kaupunginmuseo
Markku Heikkinen Helsingin kaupunginmuseo
Sari Mäntylä-Asplund Museovirasto
Jyrki Hahkala Kojamo Oy

Miia Pasuri Helsingin kaupunkiympäristö, asuntotontit (läsnä
n. klo 10.05 saakka)

1 Suunnittelutilanne ja viitesuunnitelman esittely

Hopeatien ympäristön asemakaavoitus on tullut vireille 4.1.2021. Tavoitteena on
mahdollistaa uuden seniorikeskuksen rakentaminen ja eräiden muiden tonttien
maankäytön tehostaminen. Kaavaratkaisusta on alustavia luonnoksia.
Seniorikeskuksesta on laadittu viitesuunnitelma. Tarkoituksena on asettaa kaavaehdotus
nähtäville keväällä 2022.

2 Alueelle sijoittuvat muinaisjäännökset

Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä sijaitsee useita muinaismuistolain suojelemia
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kohteet ovat ensimmäisen maailmansodan aikaisia
puolustusasemia, jotka kuuluvat Lassilan sekä Etelä- ja Pohjois-Haagan alueille sijoittu-
vaan tukikohtaan XXIV (linnoitekohteet XXIV:8, XXIV:13, XXIV:14 ja XXIV:15). Kohteita
on kuvailtu kaupunginmuseon OAS:ista antamassa lausunnossa 16.2.2021.

Heini Hämäläinen esitteli kohteita mm. valokuvin. Kohteita XXIV:8, XXIV:13 luonnehdittiin
hienoiksi ja verrattain hyvin säilyneiksi kohteiksi.

Todettiin, että kaavoituksen tavoitteista johtuen ainoastaan kohteeseen XXIV:15 on
tarvetta kajota. Kaupunginmuseo pitää kajoamista mahdollisena. Museovirasto totesi,
että kohteeseen voidaan kajota, mutta kajoamisen edellytyksenä on aina riittävät
tutkimukset. Muiden linnoitekohteiden osalta tavoitteena on merkitä kaavakarttaan
tarvittavat suojavyöhykkeet sm-merkinnöin.

3 Tarvittavat tutkimukset

Lähtökohtaisesti kohteista, joihin on tarvetta kajota, tulee suorittaa riittävät tutkimukset
kaavaprosessin aikana. Kohteessa XXIV:15 on todennäköisesti säilynyt joitain täytettyjä
ja peitettyjä rakenteita kiinteistöjen ja kadun alueella. Tutkimukset toteutettaisiin
kaivamalla kohteen rakenteet esiin, dokumentoimalla kohde digikuvin ja muistiinpanoin
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sekä tallentamalla kohteen paikkatieto takymetrimittauksella tai fotogrammetrialla
tuotetun 3D-mallin avulla. Keskustelun jälkeen todettiin, että tässä kohteessa useampi
seikka puoltaa tutkimusten suorittamista vasta kaavan toteuttamisvaiheessa: Kaivuutöistä
ennen alueen muuta rakentamista arvioidaan koituvan häiriötä asumiselle ja kadun
käytölle. Kohde sijaitsee nykytilanteessa osin kaupungin, osin yksityisellä maalla. Kaavan
toteuttamiseen liittyy kiinteistöjärjestelyjä, joiden jälkeen kohde todennäköisesti sijoittuisi
pääosin kaupungin maalle.

Todettiin, että kohteeseen XXIV:15 kajoamisen edellyttämät riittävät tutkimukset on
perusteltua suorittaa kaavan toteuttamisen yhteydessä. Asian tulee ilmetä
kaavamääräyksissä ja -selostuksessa. Muinaismuistolain mukaan tutkimusten
kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja. Todettiin, että kajoamis- ja tutkimustarve
liittyy kaupungin seniorikeskushankkeen toteuttamiseen, jolloin tutkimusten
kustannuksista vastaa kaupunki.

4 Muut asiat ja jatkosta sopiminen

Kaupunginmuseo konsultoi kaavoittajaa kaavaratkaisun valmisteluvaiheessa mm. liittyen
sm-alueiden laajuuteen ja kaavamääräyksien sisältöön ja lausuu kaavaehdotuksesta.
Kaava-asiakirjoissa tulee viitata tähän viranomaisneuvotteluun. Kaavaselostuksessa
tulee myös tuoda esille, miten alueella säilyvät linnoitekohteet huomioidaan alueella
tehtävien purku- ja rakennustöiden yhteydessä.

Muistio 1.12.2021, täydennetty 15.12.2021 Mikael Ström

Kuva: Kohteiden sijaintikartta






















