
Helsingin kaupunki Lausunto 1 (3)
Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne -
palvelukokonaisuus
Asemakaavoitus 18.4.2018

Asemakaavapäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58212 Kansakoulukatu 3 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Asemakaavoituspalvelun tarkistettu esitys kaupunginhallitukselle 
Josafatinkallioiden (Helsinginkatu) asemakaavan muuttamiseksi 
(nro 12395)

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Hankenumero 0858_2

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 6.2.2018 päivätyn 12. kaupungi-
nosan (Alppiharju) puisto- ja katualueen asemakaavan muutosehdotus-
ta nro 12395. 

Asemakaavoituspalvelu toteaa, ettei kaavakartan merkintöihin tai mää-
räyksiin ole tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen, joten ehdo-
tusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee pääosin puistoaluetta, 
joka sijaitsee Alppiharjun kaupunginosassa. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa maanalaisen sähköaseman rakentamisen Josafatinkallioiden alle 
sekä kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja puutarhataiteen kannalta ar-
vokkaan puiston suojelemisen. 

Tavoitteena on laajentuvan kantakaupungin sähköverkon varmuuden 
parantaminen. Alueelle on suunniteltu maanalainen sähköasema. Säh-
köaseman maanpäällisiä, näkyviä osia ovat sisäänajoluiska Wallininka-
dun sillan länsipuolella, ilmanvaihtorakennus Kirstinkadun varressa se-
kä hätäpoistumistie Josafatinkadun varren kallioleikkauspinnassa. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Josafatin-
kallioiden säilyminen arvokkaana puistona on mahdollista turvata. Säh-
köaseman rakentamisella parannetaan sähkönjakelun varmuutta kas-
vavan ja tiivistyvän kantakaupungin alueella.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin Yleiskaava 2002:n mukai-
nen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Alue on tällä hetkellä rakennettua puistoa. Alppiharjussa avokallioisella 
ja jyrkällä rinnealueella sijaitseva puisto rajautuu kaikilta sivuiltaan ka-
tualueisiin. Puistosommitelma on sovitettu hienovaraisesti kalliomuotoi-
hin. Kallioiden lomassa kulkee sorapintaisia ja liuskekivettyjä käytäviä 
ja portaita. Puistoaukiot ja oleskelupaikat sijoittuvat kallioiden suojaan. 
Puiston keskellä on kaksi kallioihin rajautuvaa vesiaihetta. Vesiaiheiden 
välissä kulkee kivetty puro ja vesiputous. Puiston länsiosassa on rintee-
seen pengerretty amfiteatteri. Puiston kasvillisuus on runsaslajinen. 
Nurmialueita on vähän ja ne keskittyvä kalliorinteen alle Helsinginka-
dun varteen.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1985. Kaavan mukaan 
alue on katu- ja puistoaluetta (VP).

Helsingin kaupunki omistaa alueen.  

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustannuksia. Sähköase-
man toteuttamisesta vastaa Helen Sähköverkko Oy.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 23.2.–26.3.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 6.2.2018 ja 
lautakunta päätti 6.2.2018 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa ei esitetty huomautuksia.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty 
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Tarkemmat perustelut
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Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö
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1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 kartta, päivätty 6.2.2018
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 selostus, päivätty 

6.2.2018, täydennetty 18.4.2018
3 Vuorovaikutusraportti 6.2.2018, täydennetty 18.4.2018
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