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Käsiteltävä tässä kokouksessa
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Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
HKR:n ympäristölupahakemuksesta, kiviaineksen läjityksestä ja 
esikäsittelystä Laajasalossa (b-asia)

HEL 2012-007086 T 11 01 00 00

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Lupahakemuksen alue sijoittuu Kruunuvuorenrannan osayleiskaava-
alueelle.  Osayleiskaava on tullut voimaan 23.6.2011. 
Osayleiskaavassa alue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi 
(AK1), puistoksi (VP) ja julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY). 
Alueen asemakaavoitus on vireillä. 

Asemakaavoitusta varten tulee alueille tehdä geoteknisiä 
pohjatutkimuksia kallionpinnan ja maapohjan rakennettavuuden 
määrittämiseksi. Tutkimustieto on perusteena asemakaava-alueiden 
kaavatalouden suunnittelussa. 

Asemakaavoitus edellyttää, että alueen maaperätutkimukset 
asemakaavoitusta varten on tehty ennen kiviaineksen läjittämis- ja 
esikäsittelytoiminnan aloittamista Laajasalossa Kruunuvuorenrannan 
alueella. Kaavoitus alueella hankaloituu ja hidastuu, mikäli tutkimukset 
jäävät tekemättä läjityksen ja käsittelyn takia.  

Alueelle on valmisteilla useita asemakaavoja, joiden rakentuminen 
saattaa vaatia kunnallisteknisten verkostojen toimivuuden 
varmistamiseksi myös viereisten asemakaava-alueiden 
kunnallisteknisten verkostojen osittaista rakentamista. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa ympäristöluvan myöntämistä 
Helsingin kaupungin rakennusvirastolle koskien kiviaineksen 
läjittämistä ja esikäsittelyä Laajasalossa Kruunuvuorenrannan alueella 
vain sillä ehdolla, että maaperätutkimukset asemakaavoitusta varten 
tehdään ennen toiminnan aloittamista. 

Ympäristölupaehtoihin tulisi kirjata se, että ympäristölupaehdot tulee 
tarkistaa mikäli kiviainesalueen ympäristön kehittyvä maankäyttö tätä 
edellyttää. Rakennusviraston tulee varautua siihen, että 
kiviainestoiminnan järjestelyyn tulee muutoksia alueen poikki 
rakennettavan kunnallistekniikan takia.
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Esittelijä

Lausuntopyyntö

Hallintokeskus on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa antamaan 
lausunnon kaupunginhallitukselle 5.6.2012 mennessä HKR:n 
ympäristölupahakemuksesta koskien kiviaineksen läjittämistä ja 
esikäsittelyä Laajasalossa Kruunuvuoren rannan alueella. Toiminnan 
aloittamiselle haetaan lupaa ympäristönsuojelulain 101§ :n mukaisesti 
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminta sijoittuisi 
Laajasalon Koirasaarentien Tahvonlahdelle.
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