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TIIVISTELMÄ

Asemakaavassa tarkistetaan Hopealaakson liikuntapuiston ja päi-
väkodin korttelirajoja nykyisten suunnitelmien mukaisiksi ja esite-
tään tarkentuneet sijainnit Kruunusillat raitiotien sähkönsyöttöase-
mille.

Alueen eteläosaan Koirasaarentien varteen rakennetaan suomen-
ja ruotsinkielinen päiväkoti, jonka piha liittyy pohjoispuoleisen lii-
kuntapuiston maisematilaan. Liikuntapuistoon rakennetaan muun
muassa jalkapallokenttä, skeitti- ja lähiliikuntapaikka, leikkipaikka,
petankkikenttä ja tenniskenttiä. Alueen tulvayhteystarve toteute-
taan osittain hulevesialtaina. Pysäköintialueen viereistä aluetta lii-
kuntapuistosta voidaan käyttää lumen välivarastointiin.

Kaavaratkaisun toteuttaminen parantaa liikuntapalveluita verrat-
tuna aiempaan Hopealaaksossa voimassa olevan kaavan mukai-
seen tilanteeseen. Liikenneratkaisut alueella selkiytyvät.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavoitus on tullut vireille kau-
pungin aloitteesta.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa liikuntapuiston ja päi-
väkodin tarkentuneiden mitoituksien ja toimintojen mukainen ra-
kentaminen ja ylläpito sekä varautua raitiotien sähkönsyöttöase-
mien rakentamiseen. Nykyinen lainvoimainen asemakaava mah-
dollistaa Hopealaakson alueella sijaitsevalle YL-tontille päiväkodin
ja koulurakennuksen. Kruunuvuorenrannan palvelutarpeet ovat
täsmentyneet ja tontille on tarvetta rakentaa vain päiväkoti, jonka
suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu. Myös liikuntapuisto
on edennyt toteutussuunnitteluun, jossa oli mahdollista hyödyntää
YL-tontilla tarpeettomaksi jääneitä alueita. Tässä asemakaavan
muutoksessa osa nykyisen asemakaavan mukaisesta YL-kortte-
lista muutetaan leikkipuistoksi ja alue liitetään liikuntapuistoon. Li-
säksi tehdään täsmennyksiä muun muassa katualueen rajauksiin,
joissa varaudutaan Koirasaarentien kiertoliittymän poistumiseen
ja Kruunusillat raitiotiehankkeen sähkönsyöttöasemien tilavarauk-
siin.

Asemakaava/asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.

Mitoitus
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Suunnittelualueen pinta-ala on 36 569 m2, josta liikuntapuiston ala
on 26 826 m2.

Kaavaratkaisun myötä julkisten lähipalvelurakennusten tontin ker-
rosala pienenee 5 200 k-m²:stä 2 300 k-m²:n.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on vanhaa öljysatama ja öljynhuoltoaluetta, jossa on sijain-
nut erilaisia öljynjalostukseen ja toimitukseen liittyviä huolto-, va-
rasto-, toimisto- ja tehdasrakennuksia. Alueella on aiemmin tehty
runsaasti louhintaa ja maaston muokkausta teollisuustoiminnan
tarpeisiin. Aluetta on esirakennettu ja siellä sijaitsee nykyisin tul-
vaoja. Tuleva Hopealaakson liikuntapuiston alue on tasainen lu-
kuun ottamatta metsäistä kumparetta alueen keskiosassa.

Julkisten lähipalvelujen korttelialue (YL)

Kruunuvuorenrannan uudelle asuinalueelle toteutetaan noin 2 300
k-m2 kokoinen suomen- ja ruotsinkielinen päiväkoti 210 lapselle.
Suunnittelussa huomioidaan ilta- ja kuntalaiskäyttö.

Päiväkodin tontti ja siihen liittyvä liikuntapuisto muodostavat tär-
keän maisemallisen kohokohdan ja näkymän saavuttaessa Kruu-
nuvuorenrantaan Koirasaarentietä. Päiväkoti tulee sijaitsemaan
erittäin keskeisellä paikalla alueen pääkatujen Koirasaarentien ja
Haakoninlahdenkadun risteyksen vieressä alueella, josta alkaa
Kruunuvuorenrannan kantakaupunkimainen tiivis korttelirakenne.
Päiväkodin piha liittyy pohjoispuolelta Kruunuvuorenrannan liikun-
tapuiston avoimeen maisematilaan. Länsipuolella kulkee keskei-
nen jalankulku- ja pyöräilyreitti Kruunuvuorenrannasta pohjoiseen
Kaitalahden suuntaan.

Päiväkotirakennus tulee sijaitsemaan pääosin tontin eteläosassa
rajaamassa Koirasaarentien katutilaa sekä muodostamassa melu-
suoja pohjoispuoleiselle pihalle.

Ratkaistun arkkitehtuurikilpailun tuloksena alueelle rakennetaan
arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ja linjakas ja yksiaineinen päivä-
kotirakennus, joka liittyy luontevasti ympäristön kaupunkiraken-
teeseen mutta hahmottuu erillisenä omaleimaisena julkisena ra-
kennuksena.

Puisto (VP )
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Alue on varattu liikuntapuistolle, jonne sijoittuu urheilu- ja pelikent-
tiä, lähiliikuntapaikka, skeittipuisto sekä leikkipaikka. Liikuntapuis-
ton huoltorakennus- ja pukuhuonetilat sijoittuvat päiväkotiraken-
nuksen yhteyteen. Tasaisia kenttäalueita jäsentää metsäinen
kumpare alueen keskellä. Liikuntapuiston pohjoisreunassa tulva-
reitti rakennetaan mahdollisuuksien mukaan hulevesialtaina. Alu-
een liikenne johdetaan Koirasaarentieltä Stansvikintien liittymän
kohdalta.

Liikenne

Lähtökohdat

Koirasaarentien liikennemäärä on nykyisin noin 2 000 ajon./vrk.

Kaavaratkaisu

Lainvoimaisessa asemakaavassa päiväkodin tonttiliittymän oli tar-
koitus sijaita liikenneympyrän kohdalla Koirasaarentiellä. Uudessa
liikennesuunnitelmassa YL-korttelin ajoneuvoliittymä on idempänä
samasta kohdasta kuin liikuntapuiston liittymä. Liikuntapuistoon
suunniteltua pysäköintialuetta on tarkoitus laajentaa länteen päi-
väkodin pysäköintialueeksi. Sen päähän sijoittuu saattoliikenteen
kääntöpaikka. Huoltoajo järjestetään kääntöpaikalta päiväkodille.
Päiväkodin autopaikkavaatimus on vähintään 1 ap / 300 k-m2 ja
polkupyöräpaikkavaatimus päiväkodille on vähintään 1 /90 k-m2.
Kääntöpaikan yhteydessä on yksi invaliidipaikka. Liikuntapuistolle
on 31 autopaikkaa. Polkupyöräpaikkoja tulee osoittaa riittävissä
määrin toimintojen läheisyyteen.

Palvelut

Lähtökohdat

Kruunuvuorenrantaan rakennetaan peruspalvelut sekä julkisten
että kaupallisten palvelujen osalta. Alueen lähipalvelukeskuksena
toimii Kruunuvuorenrannan keskus ja Laajasalon keskus Ylisky-
lässä. Herttoniemi on kasvamassa alueen paikalliskeskukseksi.
Posti- ja pankkipalvelut, apteekki sekä valikoima muita kaupallisia
palveluita (mm. parturiliikkeitä, kampaamoita, kukkakauppoja,
oleskeluravintoloita) on saatavilla Kruunuvuorenrannassa. Kruu-
nuvuorenrannan pääkoulu sijoittuu Kruunuvuorenrannan keskus-
taan Haakoninlahdenkadun varteen.

Kaavaratkaisu

Alueelle tulee suomen- ja ruotsinkielinen päiväkotiyksikkö, joka
palvelee myös Kaitalahtea ja muita lähialueita. Laajemminkin Laa-
jasaloa palveleva liikuntapuisto rakennetaan osaksi Stansvikin
kartanopuiston ja Kruunuvuoren yhdistävää virkistysaluetta.
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Esteettömyys

Päiväkodin sisäänkäyntien kohdalla tulee kiinnittää erityistä huo-
miota esteettömien yhteyksien järjestämiseen. Muilta osin asema-
kaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Liikuntapuiston ja päiväkotitontin alue on ollut Stansvikin kartanon
peltoa ja sittemmin entistä öljysatama- ja öljynhuoltoaluetta. Alu-
etta on jäsentänyt kumpareinen metsäsaareke, joka edelleen
erottuu maisemassa.

Lainvoimaisen asemakaavan ja tämän valmisteilla olevan asema-
kaavan VP-alue ulottuu pohjoisosaltaan vähäisiltä osin II-luokan
linnustollisesti arvokkaalle Kaitalahden kuusikko alueelle. Poh-
joisosa ulottuu pääosin samalla rajaukselle arvokkaalle Laajasalo
Stansvik-Tullisaari metsäkohteelle, johon sisältyy myös kaava-alu-
een keskellä oleva metsäinen kumpare.

Kruunuvuoren eteläpuoleinen sähkönsyöttöasemalle varattu alue
on myös entistä öljysatama- ja öljynhuoltoaluetta.

Kaavaratkaisu

Metsäinen kumpare säilyy edelleen liikuntapuistoa ja ympäristöä
jäsentävänä maisemaelementtinä. Päiväkotitontin pieneneminen
ja liikuntapuiston uudelleen järjestelyt mahdollistavat liikuntapuis-
ton pohjoispuoleisen metsäalueen reunustavien puiden säilymi-
sen laajemmalla alueelle.

Kruunuvuoren eteläpuoleisella alueella lähellä tulevaa Kruunu-
vuorenselän sillan itäpäätä tulevan sähkönsyöttöaseman uudel-
leen sijoituksessa on minimoitu tarvittavat louhinnat ja sovitettu
asema paremmin alueen topografiaan.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kaavamuutosalue sijaitsee päiväkodin henkilökunnan ja lasten
kuljetuksen kannalta erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien var-
rella. Koirasaarentiellä tulee olemaan raitiotieyhteys keskustaan ja
Laajasaloon sekä bussiyhteys Herttoniemeen.

Liikuntapuiston alueelle on tarve rakentaa tulvayhteys ja kaa-
vassa tulee varautua raitiotieyhteyden sähkönsyöttöasemiin.
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Kaavaratkaisu

Tulvayhteys järjestetään mahdollisuuksien mukaan hulevesial-
taina liikuntapuiston alueella, jossa ne toimivat myös maisemaele-
mentteinä. Kaavassa on kaksi aluevarausta raitiotieyhteyden säh-
könsyöttöasemalle. Toinen sijaitsee liikuntapuiston vieressä ja toi-
nen lähellä Kruunuvuoren sillan itäpäätä.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on nykyisen tai lähivuosina rakennettavan yhdyskun-
tateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

Asemakaavassa on aluevaraukset raitiotieyhteyden sähkönsyöt-
töasemille ja tulvareitin yhteystarvemerkintä.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Päällimmäisenä maakerroksena valtaosalla aluetta ovat täyttöker-
rokset, ja niiden alla enimmillään noin 8 m paksuiset savikerrok-
set. Alueen keskiosassa on kallioinen mäki, jolla maakerrokset
ovat ohuet. Alueen eteläosan YL-tontilla on esirakentamisen yh-
teydessä vanhat täyttökerrokset poistettu, savikerrokset vahvis-
tettu pilaristabiloimalla, ja maanpintaa korotettu täyttämällä. Lii-
kuntapuiston alueella pohjanvahvistuksia ei ole tehty.

Alueella on ollut aiemmin öljysatamaan sekä öljytuotteiden varas-
tointiin ja jalostukseen liittyviä toimintoja, joiden päätyttyä alueella
todettu maaperän pilaantuneisuus on kunnostettu. Alueella on ha-
vaittu paikoitellen kynnysarvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.

Kaavaratkaisu

Alueella, jolla pohjanvahvistuksia ei ole tehty ja joilla ei sallita pai-
numia, maanpinnan korottaminen edellyttää pohjanvahvistusta.
Pohjanvahvistusmenetelmistä kyseeseen tulevat esimerkiksi ke-
vennys ja massa- tai pilaristabilointi.

Alueella ei ole tiedossa pilaantuneen maaperän puhdistustarvetta.
Kynnysarvon ylittävät haitta-ainepitoisuudet on otettava huomioon
kyseisten alueiden mahdollisissa kaivutöissä.

Ympäristöhäiriöt
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Lähtökohdat

Meluarvioinnin pohjana olevan liikenne-ennusteen mukaan Koira-
saarentien liikennemäärä on Haakoninlahdenkadun itäpuolella
noin 12 000 ajon./vrk ja länsipuolella noin 6 400 ajon./vrk.

Kaavaratkaisu

Päiväkotirakennus sijoittuu rajaamaan katualuetta pihojen sijoittu-
essa liikuntapuiston puolelle mahdollisimman etäälle ja suojaan
liikennemelulta.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Kruunusillat, Liikennemeluselvitys, Akukon, 2017
 Kruunuvuorenrannan lepakkoselvitys, BatHouse, 2017

Laajasalon palveluverkkoselvitys, Granlund, 2019

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia ilman arvonlisäveroa seuraavasti: Liikuntapuiston toteutuk-
seen on varattu 4,5 milj. euroa ja päiväkodin 9,7 milj. euroa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Entisen öljysataman alueen muuttuminen asumiskäyttöön on yksi
osa Helsingin ranta-alueiden jo 1970-luvulla alkaneesta vähittäi-
sestä muutoksesta liikenne-, teollisuus- ja satamakäytöstä asu-
miskäyttöön. Liikuntapuisto sijoitetaan tasaiselle entiselle pelto-
alueelle, sittemmin öljysataman toiminta-alueelle. Liikuntapuisto
säilyttää aiemman peltomaiseman avoimuuden. Liikuntapuisto ja
suomen- ja ruotsinkielinen päiväkoti tulee palvelemaan Kruunu-
vuorenrannan asukkaiden lisäksi myös muita lähialueen asuk-
kaita.

Vaikutukset virkistykseen, luontoon ja maisemaan

Kaava alue on pääosin vanhaa öljysatama-aluetta, josta öljysata-
man toiminnot on purettu ja alue on esirakennettu. Alueella on
lainvoimainen asemakaava, jossa alue on merkitty urheilu- ja vir-
kistyspalvelujen alueeksi sekä julkisten lähipalvelurakennusten
korttelialueeksi sekä vähäisiltä osin lähivirkistysalueeksi Koirasaa-
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rentien varressa. Asemakaavassa muutetaan urheilu- ja virkistys-
palvelujen ja julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueen rajaa
ja muutetaan liikuntapuiston pysäköintialue katualueeksi.

Lainvoimaisen asemakaavan ja tämän valmisteilla olevan asema-
kaavan VP-alue ulottuu pohjoisosaltaan vähäisiltä osin II-luokan
linnustollisesti arvokkaalle Kaitalahden kuusikko -alueelle. Poh-
joisosa ulottuu pääosin samalla rajaukselle arvokkaalle Laajasalo
Stansvik-Tullisaari metsäkohteelle, johon sisältyy myös kaava-alu-
een keskellä oleva metsäinen kumpare. Asemakaavan muutos
(päiväkotitontin pieneneminen ja liikuntapuiston uudelleen järjes-
telyt) mahdollistavat liikuntapuiston pohjoispuoleisen metsäalueen
reunustavien puiden säilymisen laajemmalla alueelle verrattuna
lainvoimaan asemakaavaan.

Liikuntapuiston toteutussuunnittelu on edennyt. Suunnitelmassa
nämä arvot on huomioitu pyrkimällä sijoittamaan ja järjestelemällä
liikuntapuistoon toiminnot mahdollisimman etelään niin, että poh-
joisosan nykyinen metsän raja kapenee mahdollisimman vähän.

YL-tontin muutos, jossa lainvoimaisen asemakaavan YL-tontin
osa metsäisestä kumpareesta jää pois, mahdollistaa sen jättämi-
sen suuremmalta osalta luonnontilaiseksi. Metsäinen kumpare
säilyy edelleen liikuntapuistoa ja ympäristöä jäsentävänä maise-
maelementtinä.

Lainvoimaisen asemakaavan mukainen ratkaisu edellyttäisi tul-
vayhteyden tekemisen koko pituudeltaan tulvaputkena. Valmis-
teilla oleva asemakaava ja tarkentuneet liikuntapuistoon sijoiteta-
vat toiminnot mahdollistavat liikuntapuistojen laajentamisen ja toi-
mintojen sijoittumisen optimaalisesti välttäen maastoleikkauksia,
säästäen nykyistä puustoa ja tulvayhteyden rakentamisen osittain
avoimina tulvapainanteina, jotka maisemoidaan osaksi liikunta-
puistoa.

Tämän asemakaava-alueen kattavassa vuoden 2017 lepakkosel-
vityksessä on todettu, että lepakkohavainnot osoittavat, että kei-
notekoinen, pieni ja karukin tulvaoja on ainakin kolmen lepakkola-
jin säännöllinen ja tärkeä saalistusalue. Pienetkin makean veden
lampareet tarjoavat myös juomavettä lepakoille. Selvityksessä to-
detaan, että tulvaoja on tarkoitettu väliaikaiseksi. Suosituksissa
jatkotoimiksi on, että tulvaoja säilytettäisiin tai jonnekin lähialu-
eelle luodaan uusi vastaava vesiaihe. Vesiaihe voi olla esimer-
kiksi luotu tai luonnollinen hulevesiallas. Liikuntapuiston suunnitel-
massa tämä on huomioitu tekemällä kaksi hulevesiallasta.

Valmisteilla olevassa Hopealaakson liikuntapuiston asemakaa-
vassa ja asemakaavanmuutoksessa muutetaan osa YL-tontista
liikuntapuistoksi. Osittain tälle alueelle on suunniteltu leikkipaikka,
jolle on todettu olevan tarve, tekeillä olevassa liikuntapuiston
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suunnitelmassa. Kruunuvuorenrantaan on alun perin kaavoitettu
vain yksi hyvin palveleva leikkipuisto, mutta ei sitä täydentävää
pienemmistä yksiköistä koostuvaa leikkipaikkaverkostoa, kuten
yleensä vastaavissa kaupunginosissa.

Iso leikkipuisto tulee sijoittumaan keskustakoulun viereen Haako-
ninlahdenpuistoon. Pohjois- ja Itä-Kruunuvuorenranta olisi jääneet
kohtalaisen kauas leikkipalveluista, mikäli Hopealaaksoon ei alku-
peräisestä kaavasta poiketen olisi päätetty sijoittaa leikkipaikkaa.
Lasten jakautuminen kahden leikkiä tarjoavan puiston välille hel-
pottaa kuormitusta etenkin ruuhkaisimpina aikoina. Erityisesti ilta-
päivisin leikkipuisto voi olla joillekin pienille lapsille liian rauhaton
koululaisten saapuessa iltapäiväkerhoon tai muuten leikkimään.

Leikkipaikka urheilupuiston yhteydessä myös helpottaa monilap-
sisten perheiden arkea: samalla kun joku perheen lapsista on
esim. jalkapalloharjoituksissa tai vaikkapa skeittaamassa, van-
hempi voi leikittää pienempää sisarusta viereisellä leikkipaikalla.

Hopealaakson urheilupuistosta on tavoitteena muodostaa liikun-
nallinen ympäristö ihan kaiken ikäisille ja leikkipaikka tuo tähän
parhaat edellytykset pienten lasten osalta. Kaavamuutos mahdol-
listaa leikkipaikan väljemmän ja toimivamman sijoituksen.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Päiväkoti ja liikuntapuisto aiheuttavat alueelle vähäisessä määrin
raskasta liikennettä. Alue liitetään Kruunuvuorenrannan jätteen
putkikeräysjärjestelmään, joten huoltoliikennettä on normaalia vä-
hemmän.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Entisen öljysataman alueen muuttuminen asumiskäyttöön on yksi
osa Helsingin ranta-alueiden jo 1970-luvulla alkaneesta vähittäi-
sestä muutoksesta liikenne-, teollisuus- ja satamakäytöstä asu-
miskäyttöön. Alueen luonne on muuttumassa suljetusta ja tunte-
mattomasta teollisuusalueesta avoimeksi ja kiinnostavaksi kau-
punkiympäristöksi. Liikuntapuisto sijoitetaan tasaiselle entiselle
peltoalueelle, sittemmin öljysataman toiminta-alueelle. Liikunta-
puisto säilyttää aiemman peltomaiseman avoimuuden

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaava-alue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien var-
rella ja edesauttaa autottoman elämäntavan omaksumista.

Liikuntapuiston alueelle tuleva tulvayhteys rakennetaan mahdolli-
suuksien mukaan hulevesialtaina.
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Päiväkoti-tontilla hulevedet kerätään tontin pohjoisosaan raken-
nettavaan hulevesipainanteeseen ja pihan pintamateriaalit ovat
pääosin vettä läpäiseviä. Rakennuksen vesikate tehdään huleve-
sikuormitusta hidastavana viherkatteena. Rakennus toteutetaan
puurakenteisena. Runko koostuu CLT-puuelementeistä, jotka jä-
tetään sisätiloissa pääosin näkyviksi pinnoiksi. Hiilijalanjäljeltään
edullinen massiivipuu tasaa sisäilman lämpötila- ja kosteusvaihte-
luita sekä antaa rauhoittavan akustisen taustan toiminnalle. Pui-
nen rakennus toimiin hiilinieluna.

TOTEUTUS

Kaava-alueen kuuluminen toteuttamisprojektiin ja rakentamisaikataulu

Liikuntapuisto ja päiväkoti toteutetaan vuosina 2021 22 osana
Kruunuvuorenrannan aluerakentamisprojektia.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017).

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Osayleiskaava

Kruunuvuorenrannan osayleiskaava on tullut voimaan 23.6.2011
lukuun ottamatta Stansvikinkallion aluetta. Osayleiskaavassa Koi-
rasaarentien viereinen alue Hopealaaksossa on merkitty julkisten
palvelujen ja hallinnon alueeksi sekä vähäisiltä osin kerrostaloval-
taiseksi asuntoalueeksi. Pohjoispuoleinen alue on merkitty ur-
heilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Kruunuvuoren eteläpuolei-
nen sähkönsyöttöasemalle varattu alue on palvelujen ja hallinnon
sekä asuntoalueeksi merkittyä aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu
on osayleiskaavan mukainen.

Maanalainen yleiskaava

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleis-
kaavan mukainen.



15 (18)

Asemakaavat

Hopealaakson alueella voimassa olevassa asemakaavassa nro
11950 (tullut voimaan 2013) liikuntapuiston ja päiväkotitontin alue
on merkitty VU-alueeksi (urheilu- ja virkistyspalvelujen alue), YL-
korttelialueeksi (julkisten lähipalvelujen korttelialue) ja VL-alueeksi
(lähivirkistysalue).

Alueen itäpuolelle on valmisteltu kaivoskallion huvilat asema-
kaava, jossa päivitettiin myös liikuntapuiston pysäköintialuetta.
Tässä asemakaavassa Koirasaarentien viereinen alue on katualu-
etta sekä VP aluetta (puisto). Asemakaava on hyväksytty kaupun-
gin valtuustossa ja siitä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen.

Läntisellä Kruunuvuoren alueen asemakaavamuutos alueella on
voimassa Kruunuvuorenrannan osayleiskaava, jossa alue on mer-
kitty P/A alueeksi (palvelujen ja hallinnon alue sekä asuntoalue).
Alueelle on valmisteltu Kruunuvuoren asemakaava, jonka kau-
pungin valtuusto hyväksyi 13.6.2018, ja josta on valitettu korkeim-
paan hallinto-oikeuteen. Alue on Kruunuvuoren asemakaavassa
katuaukiota, jossa on muuntamoa ja sähkönsyöttöasemaa varten
varattu alueen osa sekä VL/s lähivirkistysaluetta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa liikuntapuiston ja päiväkotitontin alu-
een. Kruunuvuoren Kiinteistöt Oy (Skanska) omistaa Kruunuvuo-
ren eteläpuoleisen sähkönsyöttöasemalle varatun alueen.

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 2019 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 Pelastuslaitos
 Kaupungin kanslia

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n sekä kaavaluonnoksen nähtävilläolosta on
ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaava- ja asema-
kaavanmuutosluonnos oli nähtävillä 18.11. 9.12.2019 seuraa-
vissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Laajasalon kirjastossa, Yliskylän puistokatu 4
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä asemakaava- ja asemakaavanmuutosluonnoksesta kohdis-
tuivat joukkoliikenteen pysäkkien sijoittumiseen Koirasaarentiellä
kaava-alueen ulkopuolella. Kannanoton mukaan Koirasaarentien
bussipysäkkien osalta tulisi nykyinen Stansvikintien liittymän koh-
dalla oleva pysäkkipari siirtää mahdollisimman lähelle Haakonin-
lahdenkadun sekä Koirasaarentien risteystä sen itäpuolella. Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä ei ollut huo-
mautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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Kannanotoissa esiin nostettu joukkoliikenteen pysäkki ei sijaitse
asemakaavan alueella. Pysäkin uudelleen sijoittamista tarkastel-
laan, kun Koirasaarentien liikennesuunnitelmaa muutetaan.

Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asema-
kaava- ja asemakaavanmuutosluonnoksesta saatiin seuraavilta
asiantuntijaviranomaisilta:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta
kohdistuivat YL-tontin muutokseen, luontoselvitysten tarpeellisuu-
teen sekä liikuntapuiston rajautumiseen nykyiseen metsäaluee-
seen.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 2 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

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

Kaavamuutoksen hyväksyminen

Kaavaehdotus koskee osittain alueita, joilla aiempi kaupunginval-
tuuston hyväksymä kaavaehdotus on valituskäsittelyssä korkeim-
massa hallinto-oikeudessa. Näitä osia kaava-alueesta ovat säh-
könsyöttöaseman sijainti alueen länsiosassa (Kruunuvuoren ase-
makaavanmuutos nro 12330) ja pysäköintialue, sähkönsyöttöase-
man alue ja puistoalue Kaivoshuvilankadun molemmin puolin
(Kaivoskallion huvilat kaavamuutos nro 12405). Kaavaehdotusta
ei viedä eteenpäin hyväksyttäväksi kaupunkiympäristölautakun-
taan ennen kuin yllä olevista kaavoista on tullut päätös.

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.
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Helsingissä, 10.3.2020
Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

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

HOPEALAAKSON LIIKUNTAPUISTO, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavassa tarkistetaan Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston
ja Hopealaakson päiväkodin korttelirajoja ja esitetään tarkentuneet
sijainnit Kruunusillat raitiotien sähkönsyöttöasemille.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Suunnittelualue on rajattu kuvaan punaisella.

Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa osa alueella voimassa
olevan asemakaavan nro 11950 mukaisesta julkisten lähipalvelujen
korttelialueesta (YL) muutetaan leikkipuistoksi ja alue liitetään liikunta-
puistoon. Lisäksi tehdään täsmennyksiä muun muassa katualueen ra-
jauksiin, joilla varaudutaan Koirasaarentien kiertoliittymän poistumiseen
ja Kruunusillat raitiotiehankkeen sähkönsyöttöasemien tilavarauksiin.
Nykytilassa alue on rakentumaton.

Alueella voimassa oleva asemakaava nro 11950 (vuodelta 2013) mah-
dollistaa Hopealaakson alueella YL- merkinnällä osoitetulle asemakaa-
vatontille päiväkodin ja koulurakennuksen. YL-asemakaavatontin vie-
reen on osoitettu laaja liikuntapuisto.

http://kartta.hel.fi/suunnitelmat
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Kruunuvuorenrannan palvelutarpeet ovat täsmentyneet alueen suunnit-
telun yhteydessä ja alueelle on tarvetta rakentaa vain päiväkoti. Päivä-
kodin suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu keväällä 2019. Päi-
väkotitonttiin suoraan liittyvä liikuntapuisto on edennyt toteutussuunnit-
teluun ja suunnittelun yhteydessä on ilmennyt, että YL-
asemakaavatontilla tarpeettomaksi jääneitä alueita on mahdollista liittää
liikuntapuistoon.

Pieni osa Hopealaakson liikuntapuiston asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen alueesta kuuluu kahden asemakaavan alueelle, jotka eivät
ole lainvoimaisia. Pieni erillinen sähkönsyöttöasemalle varattu alue
Kruunuvuoren eteläpuolella kuuluu Kruunuvuoren asemakaavan nro
12330 hankealueeseen, ja Koirasaarentien viereinen kaakkoinen osa-
alue kuuluu Kaivoskallion huviloiden asemakaavan muutoksen nro
12405 hankealueeseen.

Suunnittelualue on rajattu kuvaan punaisella. Sinisellä värillä on osoi-
tettu Kruunuvuoren asemakaavan nro 12330 kaava-alue, ja violetilla
Kaivoskallion huviloiden asemakaavan muutoksen nro 12405 kaava-
alue. Nämä alueet jatkuvat kuvan ulkopuolelle.

Tämä asemakaava ja asemakaavan muutos esitetään hyväksyttäväksi
vasta, kun asemakaavaa nro 12330 ja asemakaavan muutosta nro
12405 koskevien hyväksymispäätösten oikeuskäsittelyt ovat päättyneet.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (ase-
makaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos, selostusluonnos, Kruu-
nuvuorenrannan havainnekuva, Hopealaakson liikuntapuiston ja päivä-
kodin havainnekuva) on esillä 18.11.–9.12.2019 seuraavissa paikoissa:
 Laajasalon kirjastossa, Yliskylän puistokatu 4
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

http://www.hel.fi/suunnitelmat
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Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 9-16,
pe 10-15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää
aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitel-
mat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 9.12.2019. Kirjalliset mielipi-
teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 – 16) tai sähköpos-
tilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

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

 Kruunuvuorenranta ry
 Laajasalo Degerö Seura ry
 Laajasalotoimikunta
 Laajasalon Pienkiinteistöyhdistys ry
 Stansvikin kyläyhdistys ry
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinympäristöön, kaupunkikuvaan, virkis-
tykseen, luontoon, maisemaan ja liikenteeseen. Vaikutusten arviointia
suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat
sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

http://kartta.hel.fi/suunnitel-mat
http://kartta.hel.fi/suunnitel-mat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Suunnittelun taustatietoa

Alueet ovat entisiä öljysatama- ja öljyhuoltoalueita, joissa on aiemmin
sijainnut erilaisia öljyn jalostukseen ja toimitukseen liittyviä huolto-, va-
rasto-, toimisto- ja tehdasrakennuksia. Alueella toimi Oy Shell Ab. Pur-
kutyöt alueella ovat loppuneet. Hopealaakson aluetta jäsentää kumpa-
reinen metsäsaareke, joka edelleen erottuu maisemassa.

Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta. Sähkönsyöt-
töasemalle varattu katualueen osa Kruunuvuoren eteläpuolella on yksi-
tyisessä omistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta.
Kaupunki valmistelee asemakaavan ja asemakaavan muutoksen perus-
teella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen tontin-
omistajan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Hopealaakson alueella voimassa olevassa asemakaavassa (nro 11950
vuodelta 2013) liikuntapuiston ja päiväkotitontin alue on merkitty VU-
alueeksi (urheilu- ja virkistyspalvelujen alue), YL-korttelialueeksi (julkis-
ten lähipalvelujen korttelialue) ja VL-alueeksi (lähivirkistysalue). Koira-
saarentien viereiselle alueelle on valmisteltu Kaivoskallion huvilat ase-
makaava (nro 12405), jossa alue on katualuetta sekä VU-aluetta (ur-
heilu- ja virkistyspalvelujen alue). Kaava on hyväksytty kaupunginval-
tuustossa 14.3.2018, mutta se ei ole lainvoimainen. Hallinto-oikeus hyl-
käsi kaksi kaavasta tehtyä valitusta, mutta kaavasta on haettu valituslu-
paa korkeimpaan hallinto-oikeuteen lokakuussa 2019.

Läntiselle Kruunuvuoren alueelle on valmisteltu Kruunuvuoren asema-
kaava (nro 12330), jonka kaupungin valtuusto hyväksyi 13.6.2018. Alue
on Kruunuvuoren asemakaavaehdotuksessa katuaukiota, jossa on
muuntamoa ja sähkönsyöttöasemaa varten varattu alueen osa sekä
VL/s lähivirkistysaluetta. Hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyt valituk-
set, mutta kaavasta on haettu valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen huhtikuussa 2019.

Kruunuvuorenrannan osayleiskaava on tullut voimaan 23.6.2011 lukuun
ottamatta Stansvikinkallion aluetta. Osayleiskaavassa Koirasaarentien
viereinen alue Hopealaaksossa on merkitty julkisten palvelujen ja hallin-
non alueeksi sekä vähäisiltä osin kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi.
Pohjoispuoleinen alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alu-
eeksi. Kruunuvuoren eteläpuoleinen sähkönsyöttöasemalle varattu alue
on merkitty P/A alueeksi (palvelujen ja hallinnon alue sekä asuntoalue).

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia:
 Hopealaakson liikuntapuiston puistosuunnitelma, LOCI maisema-

arkkitehdit, 2018.
 Helsingin päiväkotien SR-kilpailu 2019 (Verkkosaari ja Hopea-

laakso), voittanut ehdotus ”puutarhassa”, Rakennuspartio Oy, Arkki-
tehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy

 Koirasaarentie, välillä Kruunuvuorensilta – Saaristolaivastonkatu,
yleissuunnitelma, WSP Finland Oy, 2018.
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Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Tyko Saarikko, arkkitehti, p. (09) 310 37441, tyko.saarikko@hel.fi
Katariina Hirvonen, suunnitteluassistentti, p. (09) 310 21300,
katariina.hirvonen@hel.fi

Liikenne
Aleksi Räisänen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37229, aleksi.raisa-
nen@hel.fi
Otto Tarnanen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 25765, otto.tarna-
nen@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37251, jouni.kilpinen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Sari Knuuti, maisema-arkkitehti p. (09) 310 23213, sari.knuuti@hel.fi

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

Helsingissä 1.11.2019

Anu Kuutti

tiimipäällikkö

mailto:tyko.saarikko@hel.fi
mailto:katariina.hirvonen@hel.fi
mailto:aleksi.raisa-nen@hel.fi
mailto:aleksi.raisa-nen@hel.fi
mailto:otto.tarna-nen@hel.fi
mailto:otto.tarna-nen@hel.fi
mailto:jouni.kilpinen@hel.fi
mailto:sari.knuuti@hel.fi
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 kaupungin aloitteesta

OAS

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 18.11.–9.12.2019
• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat
• mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus
• kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville
• julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot

Hyväksyminen
• mielipiteisiin, lausuntoihin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy

karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat
• kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavan arviolta keväällä 2020, mikäli aiemmat ase-

makaavat ovat jo saaneet lainvoiman
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana sekä niille, jotka ovat mieli-
piteen tai muistutuksen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

• hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.

http://www.hel.fi/suunnitelmat
http://www.hel.fi/kaavakuulutukset
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat
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