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Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, 
Laajasalon kauppakeskuksen alueen (Yliskylän puistokatu, Laajasa-
lontie) tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12430) (a-asia)

HEL 2015-001115 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 4388_5, karttaruutu J3 5319

Esitysehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 22.11.2016 päivätyn ja 25.4.2017 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12430 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 49027 tonttia 3, kortte-
lin 49034 tontteja 2, 5 ja 6, korttelin 49036 tonttia 4, korttelia 49039 
sekä puisto-, suojaviher- ja katualueita (muodostuu uusi kortteli 
49024).

Lisäksi lautakunta päättää

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Laajasalon kauppakeskuksen aluetta, 
joka sijaitsee pohjoisessa Yliskylässä. Asemakaavan muutos mahdol-
listaa raitiotien rakentamisen kantakaupungista Yliskylään sekä täyden-
nysrakentamisen Laajasalontien nykyisellä katualueella ja sen varsien 
tuntumassa. Kerrosalan lisäys on yhteensä 39 030 k-m². 

Asemakaavan muutos mahdollistaa kaupunkirakentamisen ja uuden 
raitiotien rakentamisen leveän Laajasalontien moottorikadun tilalle. Ta-

http://www.hel.fi/ksv
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voitteena on uusien asuntojen rakentaminen ja yleiskaavaehdotuksen 
mukaisen kantakaupungin ja Yliskylän välisen pikaraitiotieosuuden ra-
kentaminen, liikkumismahdollisuuksien monipuolistaminen, kaupunki-
kuvan parantaminen ja edellytykset palveluntarjonnan lisäämiseen se-
kä Laajasalontien moottorikadun jakaman kaupunginosa-alueen itä- ja 
länsipuolien yhdistäminen. Kauppakeskuksen kortteli täydentyy tiiviiksi 
ja toiminnalliseksi saaren ytimeksi asuntorakentamisella.  

Uutta asuntokerrosalaa on 31 700 k-m², joka vastaa noin 800–900 
asukkaan lisäystä. Kerrosala sisältää 2025 k-m² kivijalkaliiketilan lisäyk-
sen. Asuntokerrosalan lisäys kaava-alueella on 1485 % ja kokonaisker-
rosalan 271 %. Liike-, ja palvelutilaa on yhteensä 11 600 k-m². Työ-
paikkojen lisäys on noin 340–390. Keskimääräinen asuintonttien tontti-
tehokkuus on e=2,0.

Kaavaratkaisu ja sen toteuttaminen liittyy suoraan muihin siihen rajau-
tuviin lähiaikoina pohjoiseen Yliskylään valmisteltaviin vaiheistettuihin 
asemakaavoihin, jotka kaikki perustuvat vuonna 2015 kaupunkisuunnit-
telulautakunnan hyväksymiin suunnitteluperiaatteisiin ja uuteen yleis-
kaavaan sekä sen selvityksiin.

Helsingin kaupunki omistaa pääosin suunnittelualueen, paitsi yksityiso-
mistuksessa on korttelin 49034 tontti 4:n itäosa, tontin 3 koillisosa ja 
osa Yliskylän puistokadun katualueen pohjoispäätä. Kaupunki on vuok-
rannut osia korttelin 49034 tonteista 2 ja 3, muun muassa nykyistä py-
säköintiin käytettävää aluetta kahdelle yksityiselle taholle ja Helsingin 
Seurakuntayhtymälle. Lisäksi AP-korttelialue 49050/1 Laajasalontien 
länsipuolella sekä Kirkkosalmentien katualue ovat yksityisomistukses-
sa. Asemakaavamuutos on tehty kaupungin aloitteesta. Kauppakes-
kuksen korttelin 49034 toimintojen yhteensovittamisesta lisättävän 
asuntorakentamisen kanssa on neuvoteltu kauppakeskuksen tontinva-
raajien ja suunnittelijoiden kanssa. Katualueen muutoksista neuvoteltiin 
asuinkorttelin 49029 tonttien 8 ja 9 rakentamiseen ryhtyvien ja suunnit-
telijoiden kanssa, koska tavoitteet ovat muuttuneet verrattuna voimassa 
olevaan kaavaan nro 11743. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa asemakaavan muutoseh-
dotuksen julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja 
siitä saatiin lausunnot, muistutuksia (8 kpl) ja kirje (1 kpl). Esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat uuden kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen 
ominaisuuksiin, nykyisen Laajasalontien kaupunginosaa jakaviin vaiku-
tuksiin ja niiden korjaamiseen, uudisrakentamisen ympäristöön sovitta-
miseen, täydennysrakentamisen määriin, korttelin 49036 tontin 6 itäi-
simmän rakennuspaikan sijaintiin ja korkeuteen, Yliskylän puistokadun 
luonnonvaloon, LHA-korttelialueen määräyksiin, Haltiamännyn torin 
määräyksiin, Laajasalontien kadun varren toimintoihin, kauppakeskuk-
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sen näkyvyyteen Laajasalontielle, kauppakeskuksen korttelin palveluta-
soon ja keskuksen saavutettavuuteen, katupuuston merkityksiin, liiken-
neturvallisuuteen, liikenteen välityskykyyn ja sujuvuuteen, jalankulun ja 
pyöräilyn mahdollisuuksiin suunnittelualueella, Kiiltomadonpolun sil-
taan, Kuvernöörintien toimintoihin välillä Reposalmentie–Sarvastonkaa-
ri, ajoneuvoliittymien mahdollisuuteen Laajasalontieltä kauppakeskuk-
sen kortteliin, Yliskylän puistokadun väliaikaiseen bussiliikenteeseen, 
raitiotien rakentamiseen, Yliskallion alueen autopaikkojen korttelialueen 
49050/1 naapuriin rakentamiseen, Europan E14 -arkkitehtuurikilpai-
luun, vuorovaikutukseen sekä kaavamuutoksen taloudellisiin vaikutuk-
siin. Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät Tehdyt muutokset -liit-
teestä.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella oleva Laajasalon keskus on rakennettu pääosin 1970-luvun 
alussa entisen Yliskylän (Uppbyn) tilan maille. Kaava-alueen itäreunas-
sa on ostoskeskus, jonka ydinosan muodostavat 1-ja 2-kerroksiset ra-
kennukset Kiiltomadonpolun molemmin puolin, jotka on rakennettu 
1970-luvun alkuvuosina. Koulut, terveysasema ja kirkko sijoittuvat kaa-
va-alueen ulkopuolelle, ostoskeskuksesta kaakkoon. Kaava-alueeseen 
kuuluu kirjaston tontti, jonka rakennus on vuodelta 1976. Kaava-alueen 
keskellä sijaitseva leveä nelikaistainen moottorikatu Laajasalontie hal-
kaisee suunnittelualueen pohjois-etelä-suunnassa. Laajasalontielle joh-
tavat rampit leventävät liikennealuetta ja hallitsevat maisemaa. Suojavi-
heralueella on nuorta mäntymetsää ja kookkaita lehtipuita ja lehtipuu-
metsikköä. Reposalmentie ylittää Laajasalontien sillalla. Kevyen liiken-
teen silta ylittää Laajasalontien Kiiltomadonpolun linjassa. Yliskylän 
puistokadun (entinen Muurahaisenpolku) ja Laajasalontien välissä on 
huoltoasema katoksineen, pieni yksikerroksinen liikerakennus 1980-lu-
vulta sekä pysäköintialueita. 

Alueella vahvistui vuonna 2015 asemakaava nro 11743, jossa entisen 
Muurahaisenpolun kohdalla on Yliskylän puistokatu ja Laajasalontien 
itäpuolelle kaavoitettiin uusi kauppakeskus. Lisäksi kaavassa on asun-
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torakentamisen korttelialueita nykyisen ostoskeskuksen kohdalla, jotka 
rakennetaan, kun uusi kauppakeskus on käytössä. Kaavassa nro 
11743 on kauppakeskuksen korttelin länsipuolella Laajasalontien ka-
tualue, jossa on useita kiertoliittymiä, liittymäramppeja ja uudelleen lin-
jattu Kuvernöörintie. Kaavan nro 11743 hyväksymisen yhteydessä hy-
väksyttiin ponsi, jonka perusteella Laajasalontielle tulee suunnitella niin 
kutsuttu kaupunkibulevardi ja kauppakeskuksen kortteliin tuli suunnitel-
la myös asumista.

Kaava-alueeseen kuuluu Laajasalontien länsipuolella kallioalueen osit-
tain louhittua reunaa ja pääosin avointa viheraluetta, Laajasalontien itä-
puolella metsäistä suojaviheralueen luonteista metsikköä Yliskyläntien 
ja Reposalmentien välisellä alueella. Edellä mainitut vehreät alueet 
ovat voimassa olevassa kaavassa katualuetta. Lisäksi kaava-aluee-
seen kuuluu Reposalmentien eteläpuolella, Laajasalontien ja Kuver-
nöörinpolun välissä metsäinen, alava alue. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1965-2015) ja 
niissä alue on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KM), julkisten 
lähipalvelujen korttelialueeksi (YL), asuinrakennusten korttelialueeksi 
(A), autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), suojaviheralueeksi (EV), puis-
toalueeksi (P), katuaukioksi tai katualueeksi.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä, muistutuk-
sista ja lausunnoista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 22.11.2016 asettaa kaavaehdo-
tuksen julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä 23.12.2016 – 
30.1.2017.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 8 muistutusta. Muistutukset kohdistuivat uu-
den kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen ominaisuuksiin, nykyisen 
Laajasalontien kaupunginosaa jakaviin vaikutuksiin ja niiden korjaami-
seen, uudisrakentamisen ympäristöön sovittamiseen, täydennysraken-
tamisen määriin, korttelin 49036 tontin 6 itäisimmän rakennuspaikan si-
jaintiin ja korkeuteen, Yliskylän puistokadun luonnonvaloon, LHA-kort-
telialueen määräyksiin, Haltiamännyn torin määräyksiin, Laajasalontien 
kadun varren toimintoihin, kauppakeskuksen näkyvyyteen Laajasalon-
tielle, kauppakeskuksen korttelin palvelutasoon ja keskuksen saavutet-
tavuuteen, katupuuston merkityksiin, liikenneturvallisuuteen, liikenteen 
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välityskykyyn ja sujuvuuteen, jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksiin 
suunnittelualueella, Kiiltomadonpolun siltaan, Kuvernöörintien toimintoi-
hin välillä Reposalmentie–Sarvastonkaari, ajoneuvoliittymien mahdolli-
suuteen Laajasalontieltä kauppakeskuksen kortteliin, Yliskylän puisto-
kadun väliaikaiseen bussiliikenteeseen, raitiotien rakentamiseen, Ylis-
kallion alueen autopaikkojen korttelialueen 49050/1 naapuriin rakenta-
miseen, Europan E14 -arkkitehtuurikilpailuun, vuorovaikutukseen sekä 
kaavamuutoksen taloudellisiin vaikutuksiin. 

Kirje

Nähtävilläoloajan ulkopuolella on saapui 1 kirje. Kirje kohdistui Laajasa-
lontien liikenteen sujumiseen tulevaisuudessa sekä Herttoniemen kes-
kuksen, Itäväylän ja Linnanrakentajantien ympäristön liikennejärjeste-
lyihin.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Varhaiskasvatusvirasto
 Helen Sähköverkko
 Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä
 Kaupunginkirjasto
 Kaupunginmuseo
 Kiinteistölautakunta
 Nuorisoasiainkeskus
 Opetusvirasto
 Pelastuslautakunta
 Puolustusvoimat
 Rakennusvalvontavirasto
 Yleisten töiden lautakunta
 Asuntotuotantotoimisto
 Sosiaali- ja terveysvirasto

Varhaiskasvatusviraston lausunto kohdistui varhaiskasvatuksen tilatar-
peiden lisäyksen seurantaan ja kaavoitukseen jatkossa. Helen Sähkö-
verkon lausunto kohdistui kahden jakelumuuntamon sijoitteluun suun-
nittelualueella. Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän lausunto koh-
distui bussiliikenteen sujuvuuteen bussikaistoin järjestettynä ja portai-
den suunnitteluun Kiiltomadonpolun sillalta suoraan raitiovaunupysäkil-
le. Kaupunginmuseon lausunto kohdistui Koulutanhuan varren kirjaston 
ja Laajasalontien moottorikadun dokumentointiin ennen niiden purkua 
sekä Ylistalon edustan tiivistyvään rakentamiseen. Kiinteistölautakun-
nan lausunto kohdistui asuntotonttien 49050/2 ja 49036/6 alueille suun-
niteltujen kevyenliikenteen väylien (pp/h) tarpeeseen olla yleisinä aluei-
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na, ei tonttien osina sekä tontin 49034/9 julkisen jalankulureitin (jk) kaa-
vamääräyksen muotoon sekä y-3 -määräyksen muuttamiseen määrää-
mään vain reitin alku- ja päätepisteitä. Opetusviraston lausunto kohdis-
tui väestönkasvun aiheuttamaan opetustilojen lisäyksen arviointiin kaa-
voituksessa jatkossa. Puolustusvoimien lausunto kohdistui Laajasalon-
tien ylittävien siltojen aukkojen vähimmäiskorkeuteen. Rakennusval-
vontaviraston lausunto kohdistui tarpeeseen määrätä KMY-kortteliin vi-
herkatto, asuntokortteleiden pihakansia koskevan istutuksen vähim-
mäispinta-alan määrittelyyn, raitioliikenteen tärinän melutasoa koske-
vaan kaavamääräykseen sekä vuorottaiskäyttöisiä autopaikkoja ja yh-
teiskäyttöautojen käyttömahdollisuuksia koskevien kaavamääräysten 
tarkkuuteen. Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui y-1-alueen 
laajuuteen, Kiilltomadonpolun sillan rakenteiden sijoittumiseen koko-
naan katualueelle liittyen y-2-määräykseen, y-3-määräyksen julkisen 
kulkuyhteyden ylläpitorasitteen määrittämisen tarpeeseen, raitiotien ti-
lavarauksen mitoituksen pienuuteen kaistojen kääntyessä Laajasalon-
tieltä kohti Ollinvainio-puistoa, istutuskaistojen suunnitteluohjeen vas-
taiseen kapeuteen Laajasalontiellä sekä Yliskyläntien ja Yliskylän puis-
tokadun risteyksen mitoituksen riittävyyteen. 

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Asuntotuotantotoimis-
to, sosiaali- ja terveysvirasto, pelastuslaitos Helsingin kaupungin liiken-
ne (HSL) ja ympäristökeskus.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vastineet muistutuksiin, adresseihin, kirjeisiin ja lausuntoihin on esitetty 
vuorovaikutusraportissa. 

Muistutuksissa, adresseissa, kirjeissä ja lausunnoissa esitetyt asiat on 
otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmu-
kaisilta osin. Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia.

Selostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaa-
vaselostuksen viimeisestä luvusta. Ne on myös koottu Tehdyt muutok-
set -liitteeseen. 

Liitteenä ovat muistutukset, adressit, kirjeet, lausunnot ja vuorovaiku-
tusraportti sekä Tehdyt muutokset -liite. 

Tarkemmat perustelut

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

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti: 

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen 2 milj. euroa
Katualueet ja yleiset alueet 12 milj. euroa
Kunnallistekniikka  11 milj. euroa
  
Yhteensä    25 milj. euroa

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Petteri Erling, arkkitehti, puhelin: 310 37467

petteri.erling(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojeluasiat, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12430 kartta, päivätty 

22.11.2016, muutettu 25.4.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12430 selostus, päivätty 

22.11.2016, muutettu 25.4.2017
5 Havainnekuva, 22.11.2016
6 Tehdyt muutokset
7 Vuorovaikutusraportti 22.11.2016, täydennetty 25.4.2017 ja asukasta-

pahtuman (17.3.2016) muistio
8 Muistutukset ja kirje
9 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Esityslista 11/2017 8 (8)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/5
25.4.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu FI02012566

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne muistutuksen esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 7

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola


