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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia, joka sijait-
see Laajasalossa Yliskylän eteläosassa Gunillantien ja Reiherin-
tien kulmassa.

Helsingin kaupunki käynnisti keväällä 2016 Kohtuuhintainen ker-
rostalo -tontinluovutuskilpailun, jonka tavoitteena oli löytää uusia
ratkaisuja kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen. Sen tuloksena
valittiin toteuttaja kerrostalotontille Laajasaloon Gunillantien ja
Reiherintien kulmatontille.

Kiinteistölautakunta esitti tontin rakentamisen toteuttajaksi Koja-
mo Oyj:n (entinen VVO-yhtymä Oyj) ja SSR Uusimaa Oy:n (nykyi-
nen Pallas Rakennus Etelä-Suomi Oy). Toteuttajan valinnassa on
kiinnitetty erityistä huomiota rakentamisen kohtuuhintaisuuteen ja
asuntojen hinta-laatusuhdetta parantaviin ratkaisuihin. Kohtuuhin-
tainen kerrostalo -hankkeen tavoitteena oli samalla vahvistaa kau-
pungin ja rakennusalan toimijoiden yhteistyötä ja ymmärrystä koh-
tuuhintaisen rakentamisen edellytyksistä. Hanke on osa Helsingin
kaupungin Kehittyvä kerrostalo -kokonaisuutta, ja siihen liittyvä
kilpailu toteutettiin yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n ja RA-
KLI ry:n kanssa.

Hanke on kooltaan 11 250 k-m2, josta uutta asuntokerrosalaa on
2 650 k-m2. Asukkaita tontille tulee yhteensä noin 250 henkeä.
Tonttitehokkuus on e=1,75.

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan
kanssa. Tontista on tehty varauspäätös. Lopullinen tontinluovutus
tehdään varauspäätöksen perusteella.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset koh-
distuivat kaavamuutoksen vuorovaikutukseen ja asukkaiden osal-
listamiseen, kaavamuutoksen mukaisen rakentamisen kokoon ja
sijaintiin sekä sen aiheuttamaan heijastemeluun. Myös hanketta
ajavia toimijoita arvosteltiin. Kaavaehdotuksesta saatiin viran-
omaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnot
kohdistuivat uuden muuntamon rakentamiseen tontille ja esitettiin,
että kaava-alue tulee liittää olemassa oleviin vesihuoltolinjoihin
yksityisin järjestelyin. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka
on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä lu-
vussa.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa kohtuuhintaista ja
laadukasta asuntorakentamista.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että täydennysrakentamista sekä uusien asunto-
jen laadukkaita toteutustapoja edistetään ja kaavoitetaan kohtuu-
hintaisia asuntotontteja.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 6 400 m2.

Yhteensä tontille osoitetaan 11 250 k-m2, kaavaratkaisun myötä
tontin kerrosala kasvaa 2 650 k-m². Asukkaita tontille tulee yh-
teensä noin 250 henkeä. Tonttitehokkuus on e=1,75.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavoitettava tontti sijaitsee Gunillantien ja Reiherintien länsipuo-
len kulmassa. Tontti on tällä hetkellä rakentamatonta, metsäistä
kalliomaastoa. Tontin koillispuolella oleva Reiherintie jakaa alu-
een kerrostalo- ja pientaloalueisiin. Etelä- ja länsipuolella on
asuinkerrostalojen korttelialueita. Rakennukset ovat 4 5-kerroksi-
sia. Autopaikat ovat maantasossa ja rakennusten talleissa. Tontin
koillis- ja kaakkoispuolella on pientaloaluetta.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Tontille osoitetaan rakennusoikeutta 11 250 kerrosalaneliömetriä
ja sille saa rakentaa kuusi- ja seitsemänkerroksiset asuinkerrosta-
lot. Kerrostalot ovat muodoltaan ympyrämäisiä luhtikäytäväraken-
nuksia. Luhtikäytävät avautuvat sisäpihoille. Parvekejulkisivut
ovat pääosin lasia ja säleikköä. Vesikattojen korkeus jää länsipuo-
len naapuritontin rakennusten kattoja matalammaksi. Autopaikat
sijoitetaan osittain pihakannen alle ja osittain katokseen.

Liikenne

Lähtökohdat

Reiherintien ja Gunillantien ajoneuvo liikenteen liikennemäärät
ovat nykyisin noin 2 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Joukkoliiken-
netarjonta perustuu useampaan metron liityntälinjaston bussilin-
jaan sekä yöbussilinjaan. Kaduille on rakennettu autoliikenteestä
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eroteltuja pyöräteitä pyöräliikenteen järjestämiseksi. Kadut on va-
rustettu kattavasti jalkakäytävillä

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei tuo muutosta liikenteen järjestelyihin. Kaavan
mukainen kerrosala tuottaa 56 ajoneuvoliikenteen, 45 joukkolii-
kenteen, 13 pyöräliikenteen ja 54 jalankulkumatkaa, mikäli uudet
asukkaat liikkuvat nykyisten Helsingin keskimääräisten liikenne-
tottumusten mukaan.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Asemakaava-alueella ei ole erityisiä suojelukohteita tai luontoar-
voja Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan (8.6.2018). Kallioi-
nen kiinteistö on nykyisin mäntyvaltaista sekametsää.

Kaavaratkaisu

Pääosin nykyinen kalliomaasto ja puusto menetetään rakentami-
sen seurauksena. Tontin pohjoisosissa on mahdollista säästää
jonkin verran kalliomaastoa ja puustoa. Reiherintien puoleisista
kallioista on laadittu kaavamääräys: rajaukseltaan likimääräinen
alueen osa, jossa maisemallisesti arvokas kallio tulee säilyttää ja
joka tulee huomioida ympäristön suunnittelussa.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kaavamuutosalue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien
varrella. Kaava-alueelta on bussiyhteys Herttoniemeen sekä liityn-
täbussiyhteydet Herttoniemen metroon ja Kruunusillat-raidelin-
jaan.

Kaavaratkaisu

Alueella sovelletaan Helsingin viherkerrointa työkaluna riittävän
vihertehokkuuden ja urbaanin resilienssin määrittelemiseksi.

Viherkerroin on suhdeluku tontin painotetun viherpinta-alan ja ton-
tin kokonaispinta-alan välillä. Painotettu viherpinta-ala koostuu
erilaisten viherkerroinelementtien (esim. nurmi, viherkatto, istutet-
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tava puu) yhteenlasketuista painotetuista pinta-aloista. Lasken-
nassa käytettävät elementtien painotukset on määritelty ekologi-
suuden, toiminnallisuuden, maisema-arvon ja kunnossapidon nä-
kökulmasta, huomioiden kaupungin maankäytön asiantuntijoiden
näkemykset.

Viherkerroinlaskelmassa korttelin Helsingin viherkertoimen mukai-
nen tavoitetaso on 0,7. Määrätty vihertehokkuuden taso on koe-
laskettu kesäkuussa 2018 käytössä olleella Helsingin viherkertoi-
men laskentatyökalulla.

Tontilla on monta keinoa saavuttaa kaavassa määrätty viherker-
toimen taso. Pihatilan tiiviyden vuoksi määrätyn tavoitetason saa-
vuttaminen edellyttää todennäköisesti sekä pihoihin että autoka-
tospintoihin kohdistuvia ratkaisuja. Tavoitteena on ekologisesti
kestävä ja viihtyisä korttelirakenne.

Kallioisen tontin vuoksi imeyttäminen tontilla ei ole mahdollista.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on nykyisiin yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin
liitettävissä.

Kaavaratkaisu

Korttelin 49076 toteuttaminen vaatii alueella olevien 20 kV:n maa-
kaapelin, ulkovalaistuskaapelin sekä tietoliikennekaapelin siirtämi-
sen noin 60 metrin pituudelta korttelialueelta Reiherintielle.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin
+16  +26. Kaava-alue sijaitsee pääosin avokallioalueella. Alue
on rakennettavuudeltaan erinomaista.

Kaavaratkaisu

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää louhintaa. Osa tontin kal-
lioalueista halutaan säilyttää ja sitä ohjataan kaavamääräyksellä.

Rakennukset perustetaan murskearinan välityksellä kallion va-
raan.
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Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Reiherintien ja Gunillantien liikenteestä aiheutuu kaavamuutosalu-
eelle melua. Nykytilanteessa ulko-oleskelualueiden melutason oh-
jearvot ylittyvät katujen välittömässä läheisyydessä.

Kaavaratkaisu

Kaavan viitesuunnitelman mukaisesta ratkaisusta on laadittu me-
luselvitys, jonka tarkastelutilanteessa on varauduttu Reiherintien
ja Gunillantien liikennemäärän kasvuun. Mallinnuksen mukaan
ulko-oleskelualueiden suojaksi rakennettavalla 1 metrin korkui-
sella tiiviillä melua torjuvalla kaiteella saadaan lähes koko leikkiin
ja oleskeluun tarkoitettu piha-alue suojattua siten, että melutason
ohjearvot alittuvat.
Meluntorjuntarakenteen varmistamiseksi, kaavassa on annettu
määräys, jonka mukaan ulko-oleskelualueet tulee suojata liiken-
nemelulta siten, että melutason ohjearvot saavutetaan. Uusien
asuinrakennusten julkisivuille kohdistuu kadun puolella yli 60 dB
päiväaikainen keskiäänitaso, sen ollessa suurimmillaan noin
64 dB, jolloin sopiva äänitasoerovaatimus on 30 dB. Kaavassa ei
ole annettu äänitasoerovaatimuksia, koska ympäristöministeriön
asetuksen 796/2017 mukaan kaikkien uusien asuinrakennusten
tulee täyttää 30 dB äänitasoerovaatimus. Oleskeluparvekkeet on
kaavassa määrätty lasitettaviksi liikennemelun torjumiseksi. Selvi-
tyksen mukaan parvekelasituksen tulee suurimmillaan täyttää
9 dB äänitasoerovaatimus.

Meluselvityksessä on erikseen tutkittu myös uudisrakennusten
heijastusvaikutus kaava-alueen ulkopuolella sijaitseviin asuinkort-
teleihin. Selvityksen perusteella voidaan todeta, ettei kaavaratkai-
sun mukainen uusi rakentaminen juurikaan heijasta liikennemelua
kaava-alueen ympärillä sijaitseville asuinalueille. Keskiäänitason
kasvu on suurimmillaankin vain 0,1 dB. Kaava-alueen luoteispuo-
lelle uudet rakennusmassat toimivat meluesteenä eli niillä on me-
lulta suojaava vaikutus.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun mukainen pelastautuminen perustuu itsepelastau-
tumiseen erillisen pelastautumisporrashuoneen kautta. Tästä
syystä erillisiä pelastuskaluston nostopaikkoja pelastautumiseen
ei tarvita. Nostokalustolle saattaa kuitenkin olla muita tarpeita,
joita osittain voidaan toteuttaa kadulta. Muut kun paloturvallisuutta
palvelevat pelastusreitit suunnitellaan normaaliin tapaan myöhem-
missä suunnitteluvaiheissa.
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Korttelin pelastustiejärjestelyt tulee suunnitella kokonaisuutena.
Alueelle on merkitty istutettavia puurivejä. Pelastusteiden sijoituk-
sessa on huomioitava istutettavien puiden sijainti.

Palokunnan toimintaedellytyksiin, poistumisjärjestelyihin ja palo-
turvallisuuteen tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää huomiota.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Kaava-alueen liikenteestä on tehty meluselvitys. Suunniteltujen
rakennusten heijastemelusta ympäristöön on myös tehty selvitys.
Selvityksessä todettiin, että vaikutusta ei juurikaan ole.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä
kustannuksia 20 kV:n maakaapelin, ulkovalaistuskaapelin sekä
tietoliikennekaapelin siirtämisestä.

Kaavaratkaisu on kaupungille taloudellisesti kannattava.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaava-alue on Yliskylän tiivistyvää asuinaluetta. Asemakaava tar-
joaa asuntoja noin 250 uudelle asukkaalle lähellä luontoa ja hy-
vien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Alueen täydennysrakenta-
minen tiivistää rakennettua ympäristöä ja jatkaa osaltaan Laajasa-
lossa tapahtuvaa kaupunkikuvallista muutosta.

Korttelin perusrakenne tuo alueen kaupunkikuvalle uudentyyp-
pistä muotokieltä. Rakennukset ovat muodoiltaan pyöreät avau-
tuen parvekkein ympäristöönsä mahdollistaen näkymiä joka suun-
taan. Suuri-ikkunaisten lasisten rakennusten asuntokohtainen si-
sävalaistus vaikuttaa rakennusten ulkoasuun. Rakentamisen vai-
kutukset suurmaisemassa eivät ole huomattavia.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Nykytilassa katujen ja rakennusten saartaman kalliometsikön ra-
kentamisen vaikutus luontoon ja maisemaan on paikallinen ja ver-
rattain vähäinen.
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Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavalla ei ole oleellista vaikutusta liikenteen järjestämiseen.
Kaava luo edellytykset toteuttaa tontille normaalit yhdyskuntatek-
nisen huollon palvelut.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Korttelin rakentamisen myötä Gunillantien ja Reiherintien kulman
rakentamaton, metsäinen kallioalue muuttuu asuinkortteliksi. Ka-
tujen risteykseen tulevat rakennukset muuttavat kaupunkikuvaa ja
lähiympäristön rakennuksista poikkeava muotokieli tekee paikasta
mieleenpainuvan. Pyöreänmuotoinen massoittelu ottaa vaikutteita
kalliomaaston ja liikenneväylien muodoista. Kortteli tarjoaa uusille
asukkaille asuinympäristön, joka liittyy laajoihin viheralueisiin.
Asemakaava-alueelta on osoitettu luontevat reitit rakennetusta
ympäristöstä viher- ja virkistysalueille sekä palveluihin ja joukkolii-
kenteen pysäkeille.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaavamuutosalue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien var-
rella. Kaavamääräyksissä on viherkattojen rakentamista ja aurin-
kopaneelien sijoittamista koskevat määräykset. Viherkatot eh-
käisevät osaltaan kaupunkitulvien syntymistä sään ääri-ilmiöiden
yleistyessä ilmaston lämmetessä. Reiherintien puoleisilla puuistu-
tuksilla on miellyttävän katutilan ja suojaisan pienilmaston muo-
dostamisen lisäksi viilentävä vaikutus.

Asemakaava edellyttää, että jatkosuunnittelussa noudatetaan
Helsingin viherkerroinmenetelmässä asetettua tavoitetasoa.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Suunnitelma luo edellytykset viihtyisälle ja terveelliselle ympäris-
tölle. Hyvät joukkoliikenneyhteydet helpottavat etenkin autotto-
mien saapumista alueelle.

Kaava-alueen lähiympäristö tarjoaa laajoja virkistysalueita, joissa
ympäristömelu on jatkossakin Helsingin olosuhteisiin verrattuna
huomattavan vähäistä. Alueella ajoittain kuultavissa oleva Santa-
haminasta kantautuva ampumatoiminnan melu tai muu tavan-
omaisempi, esimerkiksi katuliikenteen aiheuttama ympäristömelu,
eivät hallitse alueen äänimaisemaa. Alueelle tulevan vähäisen lii-
kennemäärän johdosta liikenteestä johtuvat ympäristöhäiriöt ovat
hyvin vähäisiä.
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Kaava luo edellytykset melun, tärinän, runkoäänen, ilmanlaadun
ja maaperän pilaantuneisuuden osalta ohje-, raja- ja suositusarvot
täyttävälle sekä pelastusturvallisuuden osalta määräysten mukai-
selle jatkosuunnittelulle ja tarjoaa uusille asukkaille kohtuuhintai-
sia hallinta- että rahoitusmuodoltaan erilaisia asuntoja.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

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

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavassa 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) alue on
merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A2. Aluetta kehitetään pääasi-
assa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähi-
palvelujen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0 2,0. Pe-
rustellusti korttelikohtainen tehokkuus voi olla tätä suurempikin.
Alueen keskeisten katujen varsilla tulee mahdollistaa liike- ja
muuta toimitilaa. Alueen pinta-alasta keskimäärin 60 % tai enem-
män on korttelimaata. Alueelle on osoitettu raideliikenteen yhteys-
tarve ja sitä sivuaa sijainniltaan ohjeellinen varaus pikaraitiotielle.
Joukkoliikenteen nopea runkoyhteys voidaan toteuttaa myös bus-
siratkaisuna. Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on otettu huomioon
Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteet ja kaavaratkaisu on voi-
massa olevan yleiskaavan mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta.

Asemakaavat

Voimassa olevassa asemakaavassa 12228 (2017) alue on mer-
kitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontille on osoitettu ra-
kennusoikeutta 8 600 kerrosalaneliömetriä ja sille on sallittu ra-
kentaa viisi viisikerroksista asuinkerrostaloa. Autopaikat on ase-
makaavassa osoitettu pihakannen alle. Osa tonttia on määritetty
puilla, pensailla tai pensasaidalla istutettavaksi alueen osaksi.

Rakennukset on kaavakartassa 12228 merkitty viisikerroksisiksi,
mutta kaava on mahdollistanut pysäköintikerrokset kellarin tasoon
rakennusten alle. Tämä on osoitettu kaavaselostuksen havainne-
kuvissa. Nyt laaditussa kaavaratkaisussa rakennukset ovat räys-
täskorkeudeltaan matalammat kuin voimassa olevan asemakaa-
van havainnekuvissa on korkeimman rakennuksen osalta esitetty.
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Kaavakartassa nro 12228 ei ole määrätty räystäskorkeuksia.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Tontista on tehty varauspää-
tös. Lopullinen tontinluovutus tehdään varauspäätöksen perus-
teella.

Muut lähtökohdat

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

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 toteuttajan hakemuk-
sesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kaupunkiympäristötoimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin uutisissa.

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(havainnekuvia ja kaavaluonnos) oli esillä 2.1. 26.1.2018 seuraa-
vissa paikoissa:
 Laajasalon kirjastossa, Koulutanhua 2, 00840 Helsinki
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin Laajasalon kirkossa 8.1.2018 klo 18 20.
Sitä ennen oli kaavakävely tontilla klo 17 18. Viereisen pientalo-
alueen asukkaat osoittivat huolensa tulevan rakentamisen ja lii-
kenteen vaikutuksista ympäristöön. Kaavan valmistelija oli esitte-
lemässä kaavaa myös Uutta Itä-Helsinkiä -tapahtumassa
18.4.2018 sekä Laajasalopäivillä 26.5.2018.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat uuden vesihuollon ja joh-
tosiirtojen tarve- ja kustannusselvityksiin sekä vesihuollon putkien
ja laitteiden tilavarausten huomioimiseen. Kannanotoissa esitetyt
asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä tarvittavilta osin.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat nostettuun rakennusoikeuteen tontilla ja
kerrosten lukumäärän kasvattamiseen sekä rakennusmassojen
sijaintiin tontilla. Mielipiteet kohdistuivat myös liikennemeluun ja
sen heijastevaikutuksiin naapuritonttien suuntaan. Mielipiteet on
otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennusalaa on siir-
retty Reiherintieltä poispäin ja katualueen varteen on osoitettu
enemmän istutettavaa tontin osaa. Kallioalueita on merkitty säily-
tettäväksi. Katualueesta ja rakennusten aiheuttamasta heijaste-
melusta on teetetty meluselvitys.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 21.9. - 22.10.2018

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
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Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt
huomautukset kohdistuivat kaavamuutoksen vuorovaikutukseen
ja asukkaiden osallistamiseen. Kirjeissä esitetyt huomautukset
kohdistuivat myös kaavamuutoksen mukaisen rakentamisen ko-
koon ja sijaintiin sekä sen aiheuttamaan heijastemeluun. Myös
hankkeeseen ryhtyviä toimijoita arvosteltiin.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat Helen Sähköverkon osalta uuden muuntamon rakentami-
seen tontille. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayh-
tymä lausui, että kaava-alue tulee liittää olemassa oleviin vesi-
huoltolinjoihin yksityisin järjestelyin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Helen Sähköverkon lausunnon johdosta:
 Kaavaan on lisätty kaavamääräys: Tontille on suunnitel-

tava ja rakennettava Helen Sähköverkon ohjeen mukainen
muuntamotila.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 Kaavamääräyksiä on muutettu julkisivumateriaalien osalta.

Lisäksi kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuk-
sia.
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Aineistoon tehdyt täydennykset:

 Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta.

 Kaavaselostusta on päivitetty suunnittelun lähtökohdissa ase-
makaavojen osalta mielipiteen johdosta.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-
teltu asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset
koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla ja keskustelutilaisuu-
dessa.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
5.3.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12525
hyväksymistä.

Helsingissä 5.3.2019

Marja Piimies
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

GUNILLANTIEN JA REIHERINTIEN KULMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Laajasalossa, Yliskylän eteläosassa Gunillantien ja Reiherintien
kulmaan suunnitellaan kahta asuinkerrostaloa. Suunnitelmassa
seitsemänkerroksiset asuinkerrostalot sijoittuvat korttelin 49076
alueelle. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Laajasalon kir-
kossa 8. tammikuuta 2018.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Gunillantien ja Reiherintien kulmatonttia,
mihin suunnitellaan kahta asuinkerrostaloa Helsingin kaupungin vuonna
2016 järjestämän Kohtuuhintainen kerrostalo-kilpailun tuloksen pohjalta.
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Tavoitteena on mahdollistaa kohtuuhintaista ja laadukasta asuntoraken-
tamista. Tontille osoitetaan rakennusoikeutta 11 250 kerrosalaneliömet-
riä ja sille saa rakentaa kaksi seitsemänkerroksista asuinkerrostaloa.

Kaavan tavoitteet perustuvat kaupungin strategiaan seuraavilta osin:
täydennysrakentamista sekä uusien asuntojen laadukkaita toteutusta-
poja edistetään ja kaavoitetaan kohtuuhintaisia asuntotontteja.

Osallistuminen ja aineistot

Asukastilaisuus pidetään Laajasalon kirkossa 8.1.2018 klo 18-20, jolloin
kaavan valmistelija on paikan päällä kertomassa suunnitelmista. Tilai-
suutta ennen on mahdollista tutustua kaava-alueeseen suunnittelijan
johdolla osoitteessa Reiherintie 11, klo 17-17:45.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (ha-
vainnekuvia ja kaavaluonnos) on esillä 2.1. 26.1.2018 seuraavissa pai-
koissa:
 Laajasalon kirjastossa, Koulutanhua 2, 00840 Helsinki
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin asiakas-
palvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neu-
vontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapal-
veluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 26.1.2018.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla helsinki.kir-
jaamo@hel.fi. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet säh-
köposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle kaavakävelyn tai
asukastilaisuuden yhteydessä. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille
järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

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

 Laajasalo  Degerö Seura ry
 Laajasalon pienkiinteistöyhdistys ry

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:helsinki.kir-jaamo@hel.fi
mailto:helsinki.kir-jaamo@hel.fi
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 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
 Helsingin Yrittäjät ry

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

pelastuslaitos

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön ja kaupunki-
kuvaan. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistu-
vat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki käynnisti keväällä 2016 Kohtuuhintainen kerrostalo -
kilpailun, jonka tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja kohtuuhintaiseen
asuntorakentamiseen. Sen tuloksena valittiin toteuttaja kerrostalotontille
Laajasaloon Gunillantien ja Reiherintien kulmatontille.

Kiinteistölautakunta esitti tontin rakentamisen toteuttajaksi Kojamo Oyj:n
(entinen VVO-yhtymä Oyj) ja SSR Uusimaa Oy:n. Toteuttajan valin-
nassa on kiinnitetty erityistä huomiota rakentamisen kohtuuhintaisuu-
teen ja asuntojen hinta/laatu -suhdetta parantaviin ratkaisuihin. Kohtuu-
hintainen kerrostalo -hankkeen tavoitteena oli samalla vahvistaa kau-
pungin ja rakennusalan toimijoiden yhteistyötä ja ymmärrystä kohtuu-
hintaisen rakentamisen edellytyksistä. Hanke on osa Helsingin kaupun-
gin Kehittyvä kerrostalo -kokonaisuutta, ja siihen liittyvä kilpailu toteutet-
tiin yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n ja RAKLI ry:n kanssa.

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaavoitus on tullut vireille toteuttajan
hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perus-
teella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan
kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa 12228 (2017) alue on merkitty
asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontille on osoitettu rakennusoi-
keutta 8 600 kerrosalaneliömetriä ja sille on sallittu rakentaa viisi viisi-
kerroksista asuinkerrostaloa. Autopaikat on asemakaavassa osoitettu
pihakannen alle. Osa tonttia on määritetty puilla, pensailla tai pensas-
aidalla istutettavaksi alueen osaksi.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostaloval-
taiseksi alueeksi, jossa on sekä asumista että toimitilaa. Aluetta sivuaa
varaus metrolle tai rautatielle asemineen.
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue
on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi, jota sivuaa varaus pikarai-
tiotielle. Alueelle on raideliikenteen yhteystarve.

Suunnittelualuetta koskeva kilpailumateriaali ja suunnitelma:
 Kohtuuhintainen kerrostalo -kilpailu, Helsingin kaupunki 2016
 Kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta tehty Projektisuunnitelma,

Optiplan Oy Lasse Vahtera / Julius Jääskeläinen 2017

Tontti on tällä hetkellä rakentamatonta metsää.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Anu Kuutti, tiimipäällikkö, arkkitehti SAFA, p. (09) 310 37154,
anu.kuutti@hel.fi

Suvi Huttunen, arkkitehti SAFA, p. (09) 310 37335, suvi.huttunen@hel.fi

Liikenne
Markus Ahtiainen, insinööri, p. (09) 310 37088, markus.ahtiainen@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Pekka Leivo, DI-insinööri, p. (09) 310 37388, pekka.leivo@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Niina Strengell, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37072,
niina.strengell@hel.fi

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

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel.fi/suunnitelmavahti.

mailto:anu.kuutti@hel.fi
mailto:suvi.huttunen@hel.fi
mailto:markus.ahtiainen@hel.fi
mailto:pekka.leivo@hel.fi
mailto:niina.strengell@hel.fi
mailto:juha-pekka.turunen@hel.fi
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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Kaavoituksen eteneminen















Optiplan

mi



Ote Yleiskaava 2002:sta
Liite selostukseen 12525

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Itäinen yksikkö / Laajasalo-tiimi



Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin yleiskaavasta (2016)
Liite selostukseen 12525

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Itäinen yksikkö / Laajasalo-tiimi
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Liite 1.1
Reiherintie 11
Helsinki, meluselvitys
SSR Uusimaa

vuoden 2040 liikenne-ennuste

pihamelutaso ja
parvekkeisiin kohdistuvat melutasot

päiväajan meluvyöhykkeet

Selitteet
Rakennukset

 Uusi asuinrakennus
 Asuinrakennus

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22
(laskentakorkeus: 2 m)

 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluntorjunta
meluseinä/ -kaide
umpinaisen autokatoksen reuna

Mittakaava 1:1000 (A4)
Päivämäärä: 23.05.18
CadnaA 2018 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: JKo
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Liite 1.2
Reiherintie 11
Helsinki, meluselvitys
SSR Uusimaa

vuoden 2040 liikenne-ennuste

pihamelutaso ja
parvekkeisiin kohdistuvat melutasot

yöajan meluvyöhykkeet

Selitteet
Rakennukset

 Uusi asuinrakennus
 Asuinrakennus

Yöajan keskiäänitaso
LAeq, 22-7
(laskentakorkeus: 2 m)

 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluntorjunta
meluseinä/ -kaide
umpinaisen autokatoksen reuna

Mittakaava 1:1000 (A4)
Päivämäärä: 23.05.18
CadnaA 2018 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: JKo



Korttelinumero 49076
 Päivämäärä 8.6.2018 Tonttinumero 6

Viherkertoimen laskelma Viherkertoimeen sisällytetyt elementit

Elementtejä täytetty,
kpl

Elementtityypin
kokonaislukumäärä, kpl

2 5
7 10

ei elementtiä! 2
2 9
4 12

15 38

0,7 Ei

Esitettyjen
hulevesiratkaisujen
viivytystilavuus m3

Jää viivyttämättä m3

5,0 42,9
Läpäisemättömän pinnan osuus

76 %

47,9

Kommentit:
- Tavoitetaso vähennetty: läpäisemätön maaperä tai pohjavesi < 1m maanpinnan alapuolella!

Laskelma suoritettu asemakaavoitusta varten suuntaa-antavalla pihasuunnitelmalla.

Hulevesimäärä m3

47,9

Viivytystilavuustarve tontilla m3

Tuloskortti

Viher- kerroin 0,76

Tavoitetaso 0,70

Valuma kerroin C
Mahdollisuus

viivyttämiseen
ulkopuolella

Elementtityyppi

Yhteensä
Bonuselementit
Hulevesien hallintarakenteet
Pinnoitteet
Istutettava kasvillisuus
Säilytettävä kasvillisuus

25,4 %

26,3 %
18,5 %

11,9 %

17,9 %

Eri osa-alueiden painoarvo
viherkertoimessa, %

Ekologisuus
Toiminnallisuus
Maisema-arvo
Kunnossapito
Hulevesi

23,8 %

61,0 %

0,0 %

8,4 %
6,8 %

Osuus painotetusta kokonaispinta-alasta,
%

Säilytettävä kasvillisuus
Istutettava kasvillisuus
Pinnoitteet
Hulevesien hallintarakenteet
Bonuselementit
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