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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia Alppiharjun
kaupunginosassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa tontin täydennys-
rakentamisen.

Tavoitteena on mahdollistaa kuusikerroksinen asuinkerrostalo
Helsinginkujan varteen. Rakennus jatkaa korttelin kaupunkikuval-
lisia linjoja ja täydentää korttelin viimeisen rakentamattoman
osan.

Uutta asuntokerrosalaa on 1 860 k-m2. Asukasmäärän lisäys on
noin 40.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Hel-
singinkujan varsi muuttuu rakennetummaksi. Olemassa oleva
avokallio poistuu. Rakentaminen muuttaa olemassa olevien
asuinkerrostalojen näkymiä, joka on huomioitu suunnitteluratkai-
sussa.

Suunnittelualue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on tontin 12/575/17 täydennysraken-
taminen alueen olemassa oleva rakennuskanta huomioiden.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että edistetään asuntotuotantoa, toteutetaan il-
mastovastuuta sekä tuetaan elävien, omaleimaisten ja turvallisten
kaupunginosien muodostumista.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 2 007 m2.

Kaavaratkaisun myötä muodostuu uusi tontti Helsinginkujan var-
teen. Uuden tontin kerrosala on 1 915 k-m2. Kaava-alueen tont-
tien kaavan mukainen tehokkuus on et=2,42.
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontilla on asuinkerrostalo vuodelta 1929. Alueen melko yhtenäi-
nen kaupunkirakenne muodostui 20- ja 30-luvuilla. Kaupunkikuva
rakentuu selkeästä katu- ja korttelijaosta, joka on ensimmäisen,
vuoden 1901, asemakaavan mukainen.

Alueen korttelirakenne on ajallisesti kerroksellista; ympäristön ka-
tukuvassa näkyy hyvin 60-luvun täydennysrakentamisen kausi,
joka muodostaa oman ajallisen kerroksen kaupunkikuvaan.

Harjun alue kuuluu itäiseen kantakaupunkiin, jonka toiminnallinen
keskipiste on Sörnäisten metroasema ja Vaasanpuistikko. Kau-
punginosan väestötiheys on Suomen mittakaavassa poikkeuksel-
lisen suurta, noin 25 253 as./km2. Ympäristön keskimääräinen
korttelitehokkuus ek=2,88.

Helsinginkujaa ympäröivät Helsinginkatu, Fleminginkatu sekä
Vaasankatu, joille leimallista ovat kivijalkaliiketilat ja elävä kau-
punkikulttuuri. Korttelin Helsinginkadun puoleisista kivitaloista en-
simmäisenä valmistui Helsinginkatu 17:ään rakennettu asuinker-
rostalo, jonka suunnitelmat laati Rakennustoimisto Hans von
Bagh & P. J. Pärnänen vuonna 1925. Helsinginkuja on jo tuolloin
kulkenut korttelin läpi ja merkitty asemapiirustukseen, vaikka sitä
ei edellä mainittuun ensimmäiseen asemakaavaan olekaan mer-
kitty. Kallioisen maaston korkeuserojen vuoksi Helsinginkadun
puoleinen talo rakennettiin seitsemänkerroksiseksi ja pihan puo-
leinen viisikerroksiseksi. Tontilla, Helsinginkujan puolella, sijaitsee
olemassa oleva avokallio, joka ulottuu korkeimmillaan noin neljä
metriä katukoron yläpuolelle.
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Ilmakuva alueesta, 2018. Helsingin kaupunki.

Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelirakenteen täydentämisen. Alu-
eelle tyypillistä umpikorttelirakennetta jatketaan Helsinginkujan
puolella. Rakennus jatkaa ympäristön rakennusten julkisivulinjoja,
räystäskorkoja ja kattolinjoja. Uudisrakennus sopeutuu olemassa
olevaan ympäristöön myös julkisivun mittasuhteiden, aukotuksen,
värityksen sekä materiaalien osalta.

Rakennusta on viistetty olemassa olevien asuinrakennusten
asuntojen sekä pihojen valoisuuden varmistamiseksi. Samalla
viistetty linja muodostaa päätteen korttelille.

Asuinrakennusten korttelialue (AK)

Kaavaratkaisu mahdollistaa tontille uuden kuusikerroksisen asuin-
kerrostalon Helsinginkujan varteen, lisäksi ullakko on mahdollista
ottaa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön.

Asemakaavan muutoksen myötä tontti jaetaan kahteen osaan.
Piha tulee suunnitella yhtenäisenä molempien tonttien käyttöön.

Liikenne

Lähtökohdat

Helsinginkujan liikennemäärä muodostuu lähinnä pysäköinnistä ja
on nykyisellään hyvin pientä.

Kaavaratkaisu

Osa nykyisestä korttelialueesta muutetaan katualueeksi.
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Ajo uudisrakennuksen tontille tapahtuu Helsinginkadulta ole-
massa olevan rakennuksen porttikäytävän kautta. Pysäköinti to-
teutetaan tontilla rakennusrungon sisällä.

Palvelut

Lähtökohdat

Suunnittelualueen läheisyydessä on useita päiväkoteja sekä kou-
luja. Julkisen liikenteen yhteydet ovat kattavat: Sörnäisten metro-
asema sijoittuu noin 300 metrin etäisyydelle kaava-alueesta. Hel-
singinkadulla ja Fleminginkadulla kulkevat useimmat itäisen kan-
takaupungin raitiolinjat.

Kaavaratkaisu

Alueen palveluntarjonta ei muutu kaavaratkaisun myötä.

Kaavaratkaisu edellyttää liiketilan rakentamista Helsinginkujan
varteen.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Suunnittelualue ja ympäristö ovat kokonaisuudessaan rakennet-
tua ympäristöä. Lähimmät puistot ovat Brahenpuisto ja Franzenin-
pustikko.

Ekologinen kestävyys

Täydennysrakentaminen joukkoliikenteen asemien ympäristössä
edesauttaa autoriippuvuuden vähentämistä, tukee joukkoliiken-
teen käyttöä ja luo edellytyksiä hiilineutraalin kaupunkirakenteen
toteutumiselle.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Noin 70 metrin päähän rakennuspaikan kaakkoispuolelle sijoittuu
Torkkelinmäen kalliosuoja.
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Tontille sijoittuu koko tontin levyinen kallio, joka nousee korkeim-
millaan noin +28,9 tasolle, joka on noin neljä metriä Helsinginku-
jan tasosta ja lähes kymmenen metriä olemassa olevan raken-
nuksen pihatasosta.

Kaavaratkaisu

Kallio poistetaan rakentamisen myötä. Olemassa olevaa kalliota
tulee säilyttää osana pihaa niiltä osin kuin se on mahdollista.

Pelastusturvallisuus

Lähtökohdat

Olemassa oleva rakennus tontilla asettaa rajoituksia tontin pihan
puolen pelastautumiselle. Mitoittavana tekijänä on porttikäytävä,
jonka kautta kulku pihalle tapahtuu.

Kaavaratkaisu

Asemakaavalla mahdollistetaan itsepelastautuminen rakennuk-
sesta tarvittaessa. Pelastusratkaisut tarkentuvat rakennuslupavai-
heessa.

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Yksityisessä omistuk-
sessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttö-
korvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapo-
liittisissa neuvotteluissa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun myötä asuntojen määrä lisääntyy Harjun alueella.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Olemassa oleva kallio poistuu rakentamisen myötä.
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Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Hel-
singinkujan katukuva muuttuu rakennetummaksi. Olemassa ole-
vien asuinkerrostalojen asuntojen näkymät muuttuva jonkin ver-
ran rakentamisen myötä. Samoin pihojen valaistusolosuhteet
muuttuvat. Näkymien ja valaistusolosuhteiden muutokset on huo-
mioitu rakennuksen sijoittelussa, korkeudessa ja hahmossa. Ra-
kennuksen länsipäätyä on viistetty siten, että näkymät naapuri-
kortteleista ja tontille sijoittuvasta olemassa olevasta asuinraken-
nuksesta eivät esty ja valoisuus pihoilla säilyy, kun korttelin länsi-
pääty säilyy avoimena.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Helsingin kaupunki.

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on Kantakaupunkialuetta C2. C2-alue on keskusta-alue, jota
kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja jul-
kisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja lii-
kuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten
maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisi-
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jaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Korttelin pohjoispuolitse kul-
kee viheryhteystarve Keskuspuiston ja Mustikkamaan välillä. Nyt
laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.

Ote voimassa olevasta maanalaisesta yleiskaavasta. Helsingin kaupunki.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin
pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen
yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Helsingin kaupunki.

Alueella on voimassa asemakaava nro 8901 (vahvistettu
1.8.1985). Kaavan mukaan korttelialue on asuinkerrostalojen kort-
telialuetta. Tontille on mahdollista sijoittaa seitsemänkerroksinen
rakennus, yhteensä 2 950 k-m2. Rakennusalalle on mahdollista
sijoittaa liike-, toimisto-, julkisia palvelu- ja niihin liittyviä tiloja ra-
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kennuksen ensimmäiseen kerrokseen. Muilta osin tontti on istutet-
tavaa aluetta, leikkialuetta. Pysäköinti tulee sijoittaa pihakannen
alle.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-
mentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialue on yksityisomistuksessa.

Ote kiinteistökartasta, maanomistus. Helsingin kaupunki.

Muut lähtökohdat

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

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kir-
jeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-
ilmoituksella Kallio-lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.4. 5.6.2017
seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 19.4.2017 Aleksis Kiven koululla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman aikatauluarviosta poiketen
asemakaavan ehdotusta ei hyväksytä kaupunkiympäristölauta-
kunnassa ennen nähtävilläoloa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat uudisrakennuksen muo-
toon ja sijaintiin. Pistetaloratkaisua irrallaan korttelirakenteesta ei
pidetty kohtaan sopivana. Lisäksi tuotiin esiin rakentamispaikan
haastavuus louhinnan ja rakentamisen osalta. Kannanotoissa esi-
tetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että uudisraken-
nus on sovitettu osaksi korttelia, räystäslinjat ja kattomuoto jatka-
vat korttelin olemassa olevia linjoja. Lisäksi on annettu määräyk-
siä ympäristön huomioimisesta rakentamisen aikaisissa toimissa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
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Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat
tontin täydennysrakentamiseen, kallion poistoon, rakentamisen
vaikutuksiin ja suunnitelmassa esitettyyn massoitteluun sekä ra-
kennuksen sijaintiin tontilla. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoi-
tustyössä siten, että uudisrakennuksen sijaintia, sopivuutta ympä-
ristöön sekä muotoa on tarkennettu kaavaehdotukseen palaut-
teen perusteella. Lisäksi on kiinnitetty huomiota naapurien näky-
miin sekä valaistusolosuhteisiin.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 11 kpl, joista yhdessä oli 100 allekir-
joitusta.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä, 19.3.2019
Marja Piimies
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HELSINGINKUJA 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Helsinginkujan varteen suunnitellaan täydennysrakenta-
mista. Suunnitelmassa 6-kerroksinen asuinkerrostalo sijoit-
tuu tontille 12/575/17, osoitteessa Helsinginkatu 17 / Helsin-
ginkuja 6. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Aleksis Ki-
ven peruskoululla 19. huhtikuuta.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Alppiharjussa sijaitsevaa asuinker-
rostalon tonttia osoitteessa Helsinginkatu 17. Helsinginkujan puo-
lella tontin osa on nykyisin avokalliota.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontin täydennysra-
kentaminen.

Suunniteltu täydennysrakentamisen
alue



2 (5)

Osallistuminen ja aineistot

Asukastilaisuus pidetään Aleksis Kiven peruskoulun ruokalassa,
osoitteessa Porvoonkatu 2, 19.4.2017 klo 18 20.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 10.4. 5.5.2017 seu-
raavissa paikoissa:
 Kallion kirjastossa, Viides linja 11
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa kaupunkisuunnitteluviraston
info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Na-
rinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liit-
tyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esit-
tämään viimeistään 5.5.2017. Niille, jotka ovat mielipiteen yhtey-
dessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään
tieto lautakunnan päätöksistä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki,
Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla hel-
sinki.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.

Osalliset

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

 Alppila Seura ry
 Kallio-Seura ry
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tonttiosasto

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
mailto:hel-sinki.kirjaamo@hel.fi
mailto:hel-sinki.kirjaamo@hel.fi
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 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön ja
kaupunkikuvaan ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun
merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suo-
rittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat
sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vi-
reille tontin omistajan hakemuksesta. Kiinteistövirasto valmistelee
asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tu-
levan maankäyttösopimuksen tontinomistajan kanssa käytävissä
neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1985) alue on merkitty
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerros-
talovaltaiseksi alueeksi. Lisäksi alue on merkitty kulttuurihistorialli-
sesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkit-
täväksi alueeksi, aluetta kehitetään siten, että alueen arvot ja omi-
naisuudet säilyvät.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) alue on merkitty kanta-
kaupunkialueeksi (C2).

Suunnittelualuetta koskee rakennuskielto:
 alueella on voimassa rakennuskielto 12259, rakennuskielto

koskee rakennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-,
liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.

Tontilla sijaitsee nykyisin 8-kerroksinen asuinkerrostalo sekä luon-
nonkalliota.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Perttu Pulkka, arkkitehti, p. (09) 310 37465, perttu.pulkka@hel.fi

Liikenne
Juuso Helander, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37134,
juuso.helander@hel.fi

mailto:perttu.pulkka@hel.fi
mailto:juuso.helander@hel.fi
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Teknistaloudelliset asiat
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37252,
mikko.juvonen@hel.fi

Vuorovaikutus
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija,
p. (09) 310 37403, juha-pekka.turunen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston so-
siaalisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee,
twitter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee)
sekä Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelma-
vahti).

mailto:mikko.juvonen@hel.fi
mailto:juha-pekka.turunen@hel.fi
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http://www.youtube.com/helsinkisuunnittelee)sekä
http://www.youtube.com/helsinkisuunnittelee)sekä
http://www.hel.fi/suunnitelma-vahti
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Kaavoituksen eteneminen






































