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Mielipide valmisteilla olevaan asemakaavan muutokseen MESSUKYLÄ, Messukylänkatu 21-27, käyttötarkoituksen muutos, tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa, asemakaava
nro 8734. (TRE:2514/10.02.01/2018)

Messukylän omakotiyhdistys ry on tutustunut em. asemakaavan esillä olleeseen valmisteluaineistoon
(OAS, viitesuunnitelma) ja toteaa mielipiteenään seuraavan.
Omakotiyhdistys toteaa, että aluetta koskeva viitesuunnitelma on kehittynyt siltä osin myönteisesti, että
viiteaineistossa on alueen kerrosluvuksi osoitettu Messukylänkadun yleissuunnitelman mukaisesti neljä
kerrosta. Kerrosluku yksinään ei kuitenkaan takaa onnistunutta kaupunkikuvaa ja lähiympäristöä, vaan siihen vaikuttaa myös rakennusten kokonaiskorkeus, niiden sijoittaminen suhteessa katualueeseen, ympäristön käsittely pientalotonttien läheisyydessä sekä rakennussuunnitelma sisältö mm. parvekkeiden sijoittelun
osalta sekä liikennejärjestelyt.
Rakennusten kokonaiskorkeus
Messukylänkadun eteläpuolelle toteutetun uuden kerrostalokorttelin toteutuksen heikkouksista on tarpeen
ottaa oppia mm. siltä osin, ettei katuympäristöön tule sallia enää osittaisen kellarikerroksen muodostamista, kuten ko. hankkeessa tehtiin. Viitesuunnitelman mukaan tässäkin korttelissa rakennusten julkisivuun
muodostuisi lähes kahden metrin korkuinen sokkeliosuus, joka katkeaisi ainoastaan pieneltä osin liiketilan
kohdalla. Asemakaavaan merkittävien rakennusalojen kadun puoleinen räystäskorkeus tulee asemakaavalla
määritellä siten, ettei korkeaa, viitesuunnitelman mukaista sokkelia enää pääse katutilaan syntymään.
Katuympäristön viihtyisyys
Erityisesti läntisen tonttialueen käytön suunnittelua hallitsee edelleen ahtaus. Rakennukset on esitetty sijoitettavaksi kiinni Messukylänkadun puoleiseen tontin rajaan. Kun Messukylänkadun yleissuunnitelmassa
jouduttiin luopumaan suunnitellusta kadun varren puurivistöstä teknisten verkostojen takia, on tärkeää,
että kadun ja rakennusten väliin jää istutusalue, joka suojaa sekä rakennuksen yksityisyyttä että elävöittää
katuympäristöä ja kaupunkikuvaa. Nyt vireillä oleva kaavoituskohde ei rajoitu yleissuunnitelma mukaisiin
katuaukioihin, joten perustetta sille, että rakennukset sijoitettaisiin kiinni katurajaan, ei ole löydettävissä.
Messukylän harjumaisemassa kadun varren rakentamiselle tyypillistä on rakennusten erottaminen katualueesta istutusvyöhykkeellä - vastapäisellä korttelialueella, johon kaava laadittiin v. 2017, tämä oli suunnittelun lähtökohtana suhteessa katualueeseen – samaa periaatetta on tarpeen noudattaa myös nyt laadittavassa kaavassa. Mikäli vireillä olevassa kaavahankkeessa sallittaisiin katualueeseen kiinni rakentaminen, rakennusten eteen muodostuisi noin 24 metriä leveä asfaltoitu katualue, mitä ei voi pitää ympäristöön sopivana ratkaisuna.

Rakentamisen suhde naapuruston pientalotontteihin
Tontin ahtaus suunnitellulle rakennusoikeudelle tulee esiin myös suhteessa naapuritonttien rajoihin: autohallin rakennusala on ulotettu erittäin lähelle pohjoispuoleisia omakotitontteja ja viitesuunnitelmassa Vehnäsenkadun ja Iivantamäenkadun suuntaan esitetyt viherkaista on sijoitettu katualueelle.
Suunnitellun autohallin rakennusalan etäisyydeksi naapurien rajoista tulee määritellä vähintään viisi metriä,
jotta naapuritonttien korkeussuhteet ja rajaistutukset voidaan säilyttää - lisäksi on selvitettävä autohallin
rakentamisen mahdolliset vaikutukset pientalotonttien pohjavesiolosuhteisiin.
Rakennushankkeen vihersuunnittelua ei esitetyllä tavalla voi ulottaa katualueelle, vaan vastuu ympäristön
laadusta kuuluu rakennushankkeesta vastaavalle. On otettava huomioon myös Messukyläkadun yleissuunnitelmaan sisältyvä ajatus jalkakäytävän toteuttamisesta molemmin puolin Iivanmäenkatua Messukylänkadun risteyksessä – se on liikenneturvallisuuden kannalta välttämätön ratkaisu. Iivanmäenkadun ja Vehnäsenkadun suojaistutukset tulee suunnitelmassa sijoittaa tontille. Haluamme kiinnittää huomiota myös
suunnitelman havainnekuviin, jotka koskevat autohallin yläpuolisen pihan käsittelyä: suurten puiden sijoittaminen autokannen päälle ei ole mahdollista.
Rakennussuunnittelun lähtökohtana on pääsääntöisesti ratkaisu, jossa asuntojen parvekkeet sijoitetaan
pohjoisjulkisivulle pientalontonttien suuntaan. Ratkaisuun on ilmeisesti johtanut paitsi Messukyläntien
liikennemelu, myös valittu rakennustyyppi. Lähiympäristön ja asuntojen viihtyvyyden kannalta ratkaisua ei
voi pitää perusteltuna: omakotitontit saavat eteläpuolelleen varjostavan ”katsomon” ja asukkaat parvekkeet, joihin ei aurinko ulotu missään vaiheessa. Rakennussuunnittelun keinoin on haettava ratkaisu, joka on
sekä asukasviihtyvyyden että ympäristön kannalta esitettyä parempi.
Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt
Viitesuunnitelmaan sisältyvä pysäköintijärjestely jää epäselväksi: onko tarkoitus, että ajoneuvoliikenne autohallista ohjataan Einolankadulle? Tätä ratkaisua ei voida pitää toteutuskelpoisena, koska se lisäisi merkittävästi ajoneuvoliikennettä Iivantamäenkadulla, joka nykyisellään on liikenneturvallisuuden kannalta erittäin vaarallinen kadun kapeuden vuoksi erityisesti kadun kaarrealueella. Läntisen tontin ajoneuvoliikenne
tulee ohjata kokonaisuudessaan Vehnäsenkadun kautta Messukylänkadulle.
Johtopäätökset
Edellä esitetyn perusteella omakotiyhdistys katsoo, että alueen kokonaisrakennusoikeutta tulee vähentää
siten, että rakennukset ja niiden vaatimat autopaikat voidaan sijoittaa alueelle ottaen huomioon ympäristölliset laatutekijät. Läntisen korttelialueen rakennustehokkuus nousee peräti lukuun 1,09 – itäisen puolen
osalta kaava-aineistossa ei ole käytettävissä lukuarvoja, joista tehokkuuden voisi selvittää. Messukylänkadun eteläpuolella tonttitehokkuus oli 0,92 – ei liene perusteltua syytä nostaa rakennustehokkuutta yli tämän, kun kysymyksessä ovat samalla alueella sijaitsevat kiinteistöt ja nähtävissä on, että tehokkuuden nosto johtaa ympäristön kannalta huonoihin ratkaisuihin.
Liiketilojen määrä, joka nyt esitetyissä viitekuvissa on varsin vaatimaton, tulee turvata ehdottomin kaavamääräyksin: tietyn osan rakennusoikeudesta saa käyttää vain pohjakerrokseen sijoitettavina liiketiloina.
Ellei tilavarauksia asemakaavaan tehdä, ei alueelle myöskään saada syntymään palveluja poistuvien palvelujen tilalle. Omakotiyhdistys pitää tärkeänä, että myös perheasuntojen toteutuminen rakennuksiin turvataan kaavamääräyksin: Messukylän palvelut lapsiperheille ovat erinomaiset ja on perusteltua tuottaa asun-

toja myös perheiden kysyntää vastaamaan – asuntokoon kasvattaminen helpottaa myös rakennussuunnittelun toteuttamista laadukkaasti.
Kaavaa laadittaessa tulee varmistaa pohjoispuolisten pientalotonttien valaistusolosuhteiden säilyminen eri
vuodenaikoja esittävin varjostuskuvin, sijoittaa uudisrakentaminen vähintään 5 metrin etäisyydelle kiinteistörajoista ja turvata tonttien piha-alueiden viihtyisyys sijoittamalla pääosa uudisrakennusten parvekkeista
muulle kuin rakennuksen pohjoissivulle.
Rakennusten tuottama liikenne tulee ohjata Vehnäsenkadun kautta Messukylänkadulle – kulkua ei tule
osoittaa Einolankadun kautta, koska se heikentäisi jo nykyisellään vaarallisen Iivantamäenkadun liikenneturvallisuutta.
Messukylän kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa kaupunginosassa tapahtuva täydennysrakentaminen edellyttää laadullisten tavoitteiden huomioimista suunnittelussa. Katuympäristön viherrakentaminen ja erityisesti tämän korttelialueen kohdalla rakennusten ja katualueen välisen viherkaistan toteuttaminen sekä
Iivanmäenkadun liittymässä viherkaistan säilyttäminen tonttialueella ovat ympäristön laatutekijöitä, joista
tulee pitää kiinni. Alueelle ei tule sallia korkeiden kellarisokkeleiden rakentamista osaksi katujulkisivua.
Oman linjauksensa vaativat myös alueella käytettävät kattomuodot (harjun suuntaiset harjakatot) sekä
julkisivumateriaalit, joiden osalta lähtökohtia voivat olla rappaus tai tiilipinta lähiympäristössä jo käytettyjen materiaalien mukaan.
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