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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Niira-
sen sekä varatarkastajaksi jäsen Loukoilan.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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2
Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 29.3.2017 § 174

Katajanokan maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muuttami-
nen (nro 12333)

HEL 2011-010484 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 29.3.2017 § 175

Kyläsaaren opiskelijatalojen ja urheiluhallin asemakaavan muuttaminen 
(nro 12407)

HEL 2016-004104 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 29.3.2017 § 176

Hämeentie 153:n asemakaavan muuttaminen (nro 12303)

HEL 2013-013065 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 29.3.2017 § 177

Lauttasaaren Nahkahousuntie 5:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12398)

HEL 2013-005474 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Kanslia_2017-03-29_Kvsto_8_Pk
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Kanslia_2017-03-29_Kvsto_8_Pk
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Kanslia_2017-03-29_Kvsto_8_Pk
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Kanslia_2017-03-29_Kvsto_8_Pk
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3
Kävelykeskustan periaatesuunnitelma (a-asia)

Pöydälle 25.04.2017

HEL 2017-000208 T 08 00 04

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

 asettaa 25.4.2017 päivätyn Kävelykeskustan periaatesuunnitelma -
raportin sekä Kävelykeskustan periaatesuunnitelma, kävely- ja katu-
verkko -suunnitelmakartan nähtäville  

 pyytää periaatesuunnitelma-aineistosta tarvittavat lausunnot.

Tiivistelmä

Helsingin kävelykeskustaa on kehitetty määrätietoisesti yli kaksi vuosi-
kymmentä. Toteutetut kävelyalueet ovat luoneet puitteet nykyiselle elä-
välle kävelykeskustalle ja kaupunkitapahtumille. Nyt ollaan edelleen jat-
kamassa kävelykeskustan kehittämistä.   

Keskusta on liike-elämän keskus ja merkittävää työpaikka-alue sekä 
kaikkien helsinkiläisten, suomalaisten ja matkailijoiden yhteistä olohuo-
netta, perillä olon paikkaa. Tulevaisuudessa keskustaan tullaan entistä 
enemmän kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Kaupunkitapahtu-
mat sekä keskustassa kävely ja oleskelu lisääntyvät jatkossa. Keskus-
tan toimivuus ja elävyys on tärkeää Helsingin imagon kannalta. Kävely-
keskustan laajentaminen, katu- ja aukioalueiden kohentaminen sekä 
kaupunkikuvallisesti laadukas ympäristö edistää näitä tavoitteita. 

Kävelykeskustan periaatesuunnitelman tavoitteena on turvata keskus-
tan elinvoimaisuus ja kaupallinen menestys sekä asiointiolosuhteet, 
luoda paremmat puitteet keskustassa oleskelulle, vilkkaalle kaupunkie-
lämälle ja kaupunkitapahtumille sekä parantaa jalankulun turvallisuutta 
ja sujuvuutta. Tärkeitä kehitettäviä kohteita ovat parannetut yhteydet 
keskustan sisällä sekä yhteydet asuntoalueille, puistoihin, rannoille ja 
rantareiteille. 

Keskeisimmät kehitettävät kohteet ovat Esplanadin, Kauppatorin ja 
Eteläsataman alue, Mannerheimintie ja Rautatieaseman ympäristö. 
Rautatieaseman ympäristön joukkoliikenteen muutokset edellyttävät 
jatkossa huomattavia muutoksia jalankulun ympäristöön. Keskustakir-
jastoon on arvioitu tulevan noin 10 000 kävijää/vrk, mikä vaikuttaa sen 
ympäristön suunnitteluun. Kampin tuleva terveys- ja hyvinvointikeskus 
edellyttää sujuvia ja esteettömiä jalankulkuyhteyksiä.  
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Periaatesuunnitelman pohjaksi laadittiin kolme eri liikenneverkkovaih-
toehtoa. Niiden liikenteellisestä toimivuudesta tehtiin selvityksiä. Tam-
mikuussa 2017 oli verkkokeskustelu asukkaille ja työpajat eri asukas- 
ja yritysjärjestöjen sekä kaupungin eri virastojen edustajien kanssa. 
Suunnitelmaa esiteltiin lisäksi mm. Kauppakamarille. Eri suunnitelma-
vaihtoehdoista on laadittu vaikutustenarviot -taulukko, joka on kokonai-
suudessaan raportissa liitteenä. Kävelykeskustan elinkeino- ja yritys-
vaikutuksia on arvioitu kolmen listan liitteenä olevan selvityksen avulla: 
yritysten/toimipaikkojen näkemykset, kaupallinen arviointi sekä vaiku-
tukset keskustan toimistomarkkinaan. Kävelykeskustan periaatesuunni-
telman tavoitteellinen liikenneverkon vaihtoehto valittiin laadittujen sel-
vitysten ja käydyn vuorovaikutuksen perusteella. 

Jatkosuunnitteluun ja lausuntoja varten on valittu katuverkkovaihtoehto, 
jossa Esplanadien ja Mannerheimintien jalkakäytäviä levitetään sekä 
Kaivokadusta tehdään joukkoliikennekatu (ve2). Eteläesplanadi ja Poh-
joisesplanadi sekä Mannerheimintie ovat 1+1 -kaistaisia. Kaivokatu on 
pelkkä jalankulun ja raitiovaunuliikenteen katu. Pääpyörätieverkon pa-
rannukset tehdään samalla kun muutokset toteutetaan.  Valittua katu-
verkkovaihtoehtoa on myös täsmennetty vuorovaikutuksessa olleeseen 
katuverkkovaihtoehtoon nähden. 

Valitussa vaihtoehdossa Pohjoisesplanadille tulee lisää tilaa promena-
dijalankululle sekä säilyy eri vaihtoehdoista parhaiten Esplanadin puis-
tokadun kulttuurihistoriallinen luonne ja ajoneuvoliikenteen yhteydet 
Esplanadin varren kiinteistöihin.  Kaivokadun joukkoliikennekatu mah-
dollistaa sujuvat ja turvalliset jalankulkuyhteydet Rautatieaseman ja 
keskustan välillä sekä se mahdollistaa aseman ympäristön joukkolii-
kennejärjestelyjen kehittämisen. Mannerheimintien jalankulun olosuh-
teet paranevat. 

Kävelykeskustan periaatesuunnitelma on pitkän tähtäyksen suunnitel-
ma, joka on tarkoitus toteuttaa vaiheittain katukohtaisesti ja tulevan tar-
peen mukaan noin 5 - 20 vuoden aikana. Jokainen toteutushanke 
suunnitellaan yksityiskohtaisesti ja päätetään erikseen.

Kävelykeskustan periaatesuunnitelmasta on laadittu 25.4.2017 päivätty 
raportti, joka sisältää suunnitelman tarkemman kuvauksen. Raportissa 
on myös katukohtaisia jatkosuunnitteluohjeita. Raportin osana on Kä-
velykeskustan periaatesuunnitelma: Kävely- ja katuverkko -suunnitel-
makartta.

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Helsingin kävelykeskustaa on kehitetty määrätietoisesti yli kaksi vuosi-
kymmentä erityisesti vuoden 1989 edellisestä kävelykeskustan periaa-
tesuunnitelmasta lähtien. Keskuskadun kävelykadun ja vireillä olevan 
Erottajan aukion valmistuttua ovat edellisen suunnittelukierroksen toi-
menpiteet toteutettu. Kävelykeskustan periaatesuunnittelutyö on oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan tavoitteiden mukainen ja edesauttaa kau-
pungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Suunnitelma edistää seuraavia strategioita:

 kansainvälisesti tunnettu ja vetovoimainen kaupunki
 keskustaa kehitetään kaupan, matkailun ja virkistyksen keskittymä-

nä panostamalla viihtyisyyteen ja elävyyteen
 vahvistetaan kaupunkikulttuurin mahdollisuuksia ja kehitetään julki-

sen kaupunkitilan käytettävyyttä
 edistetään kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja 

joukkoliikenteen osuutta
 parannetaan jalankulku- ja pyöräilyverkoston jatkuvuutta ja turvalli-

suutta.

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (khs 12.1.2015) kävely on 
linjattu keskustan tärkeimmäksi liikkumismuodoksi. 

Kävelykeskusta käsittää keskeisimmän liikekeskustan alueen, joka on 
pääosin maanalaisen huollon ja pysäköinnin piirissä oleva alue, vilk-
kaimman asioinnin ja jalankulun alue sekä kaupunkitapahtumien alue. 
Kävelykeskustassa on kävelykatuja, aukioita, levennettyjä jalkakäytä-
viä, sujuvia kadun ylityksiä, sekä kävelypainotteisia joukkoliikennekatu-
ja. Kauppakujat ja korttelipihat sekä maanalaiset yhteydet täydentävät 
kävelyalueita. 

Suunnittelulle tulee kehittämistarpeita johtuen kaupunkirakenteen muu-
toksista (esim. Kampin rakentumisesta tai joukkoliikenteen muutoksista 
Rautatieaseman ympäristössä), ajankohtaisista rakennushankkeista 
(esim. Keskustakirjasto), kaupunkitilan tapahtumallisuudesta sekä tar-
peesta sujuvoittaa ja parantaa yhteyksiä. 

Kävelyalueiden suunnittelun pohjaksi on tehty laskennat jalankulkija-
määristä, karttakysely asukkaille vuonna 2014 (1800 vastaajaa) ja Ker-
ro kartalla -verkkokeskustelu tammikuussa 2017 sekä tutkimus jalan-
kulkuympäristöjen laadusta vuonna 2016.

Kävelykeskustan periaatesuunnitelman kuvaus

Kävelykeskustan periaatesuunnitelman tavoitteena on turvata keskus-
tan elinvoimaisuus ja kaupallinen menestys sekä asiointiolosuhteet, 
luoda paremmat puitteet keskustassa oleskelulle, vilkkaalle kaupunkie-
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lämälle ja kaupunkitapahtumille sekä parantaa jalankulun turvallisuutta 
ja sujuvuutta. 

Tulevaisuuden Helsingin tarpeita varten on tarpeen parantaa nykyisen 
kävelykeskusta-alueen kävelyalueita, sujuvoittaa jalankulun yhteyksiä 
sekä muodostaa yhtenäinen jalankulkuverkko. Tarkoitus on parantaa 
yhteyksiä ydinkeskustasta asuntoalueiden kauppakaduille, puistoalueil-
le, rannoille ja rantareiteille. Kävelykeskustan periaatesuunnitelman toi-
menpiteet kohdistuvat seuraaville alueille:

 Esplanadi 
 Eteläsatama, Kauppatori, Torikorttelit, Katajanokka
 Mannerheimintie, Mannerheiminaukio, Erottaja ja Erottajankatu
 Rautatieaseman ympäristö, Kaisaniemenkatu
 Töölönlahden eteläosan julkinen tila, Keskustakirjasto Oodin ympä-

ristö, Baanan jatke
 Yliopistokampus
 Kampin keskus, Lasipalatsinaukio, metroaseman ympäristö, ter-

veysasema, Rautatienkadut
 Kampin, Punavuoren ja Kaartinkaupungin kauppakadut.

Tutkitut katuverkkovaihtoehdot

Kävelykeskustan kehittämiseksi on laadittu kolme katuverkkovaihtoeh-
toa. Katuverkkovaihtoehdossa 1 on Pohjoisesplanadi muutettu kävely-
kaduksi, jolla sallitaan huolto- ja tontilleajo. Eteläesplanadi on kaksi-
suuntainen (yksi ajokaista suuntaansa). Kaivokadulla sallitaan yksikais-
taisena kaikki liikennemuodot. Ajo Asema-aukiolle tapahtuisi Postika-
dun kautta. Mannerheimintie muutetaan 1 + 1 ajokaistaiseksi Pohjoisen 
Rautatiekadun ja Erottajan väliltä.

Katuverkkovaihtoehdossa 2 on Kaivokatu muutettu joukkoliikenneka-
duksi. Ajo Asema-aukiolle tapahtuisi Postikadun kautta. Pohjoisespla-
nadilla ja Eteläesplanadilla on yksi ajokaista suuntaansa. Mannerhei-
mintie muutetaan 1 + 1 ajokaistaiseksi Pohjoisen Rautatiekadun ja 
Erottajan väliltä.

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 on Unioninkatu muutettu kaksisuuntaiseksi Alek-
santerinkadun ja Pohjoisesplanadin sekä Eteläesplanadin ja Eteläisen 
Makasiinikadun välillä.

Katuverkkovaihtoehdossa 3 on Kaivokatu joukkoliikennekatuna ja Poh-
joisesplanadi sekä Eteläesplanadi kävelykatuna (huolto- ja tontilleajo 
sallittu). Ajo Asema-aukiolle tapahtuu Kaivokadun kautta ja Postikatu 
on muutettu kävelykaduksi. Mannerheimintie muutetaan 1 + 1 ajokais-
taiseksi Pohjoisen Rautatiekadun ja Erottajan väliltä.
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Lisäksi kaikissa katuverkkovaihtoehdoissa on Fabianinkatu Pohjoi-
sesplanadin ja Kaisaniemenkadun välillä muutettu kävelykaduksi/käve-
lypainotteiseksi kaduksi, jolla huolto- ja tontilleajo on sallittu. Kalevan-
kadulle ja Eerikinkadulle on myös ehdotettu kaikissa vaihtoehdoissa yk-
sisuuntaisia katuosuuksia. 

Valittu kävely- ja katuverkkovaihtoehto

Vaikutustarkastelujen ja käydyn vuorovaikutuksen sekä palautteiden 
perusteella on jatkosuunnitteluun ja lausuntoja varten valittu kävely- ja 
katuverkkovaihtoehto, jossa Esplanadien ja Mannerheimintien jalkakäy-
täviä levitetään sekä Kaivokadusta tehdään joukkoliikennekatu (ve2). 
Eteläesplanadi ja Pohjoisesplanadi sekä Mannerheimintie ovat 1+1 -
kaistaisia. Kaivokatu on pelkkä jalankulun ja raitiovaunuliikenteen katu. 
Pääpyörätieverkon parannukset tehdään samalla kun muutokset toteu-
tetaan.  

Katuverkon toimivuuden parantamiseksi vaihtoehtoon tehtiin seuraavat 
muutokset:

 Unioninkatu Eteläesplanadilta etelään säilytettiin yksisuuntaisena ja 
kaksikaistaisena satamaliikenteen toimivuuden turvaamiseksi. 

 Etelä- ja Pohjoisesplanadille lisättiin risteyksiin ryhmityskaistoja lii-
kenteen sujuvuuden parantamiseksi.

 Mannerheimintielle Kaivokadun ja Arkadiankadun välille lisättiin toi-
nen ajokaista pohjoisen suuntaan ajettaessa liittymien toimivuuden 
parantamiseksi. Lisäksi Mannerheimintielle lisättiin ryhmityskaistoja 
pysäköintilaitoksiin johtaviin risteyksiin.

 Fredrikinkatu säilytettiin yksisuuntaisena Bulevardin ja Kansakoulu-
kadun välillä. Kadun kaksisuuntaisuus ratkaistaan kadun joukkolii-
kenneratkaisun yhteydessä.

Valitussa liikenneverkon vaihtoehdossa Pohjoisesplanadille tulee lisää 
tilaa promenadijalankululle sekä säilyy eri vaihtoehdoista parhaiten 
Esplanadin puistokadun kulttuurihistoriallinen luonne ja ajoneuvoliiken-
teen yhteydet Esplanadin varren kiinteistöihin.  Kaivokadun joukkolii-
kennekatu mahdollistaa sujuvat ja turvalliset jalankulkuyhteydet Rauta-
tieaseman ja keskustan välillä sekä se mahdollistaa aseman ympäris-
tön joukkoliikennejärjestelyjen kehittämisen. Mannerheimintien jalanku-
lun olosuhteet ja kadun ylitykset paranevat. 

Liikenneselvitykset

Katuverkkovaihtoehtojen liikenteellisiä vaikutuksia on tutkittu Emme -lii-
kenteen ennusteohjelmistolla ja simuloitu Dynameq -simulointiohjelmal-
la. Liikennemääränä on käytetty vuoden 2025 maankäytön tuottamaa 
liikennettä. Vaihtoehtojen välisiä eroja liikenteen siirtymissä, matka-
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ajoissa, viiveissä, keskinopeudessa, kulkutavan valinnassa ja saavutet-
tavuudessa on tutkittu ja vertailtu. 

Kaikissa katuverkkovaihtoehdoissa keskimääräinen viive ja matka-aika 
kasvavat. Keskinopeuden lasku on myös havaittavissa. Liittymien jo-
noutuminen on myös paikoin lisääntynyt. Vaihtoehdossa 3 viive ja mat-
ka-aika muutokset ovat suurimmat. Ruuhka-aikojen pidentyminen on 
kaikissa vaihtoehdoissa todennäköistä. 

Valitussa vaihtoehdossa kokonaismatka-aika verrattuna nykyverkkoon 
(2025 liikennemäärillä) lisääntyy noin 5 %. Kokonaisviive lisääntyy 8 -
10 %. Keskinopeus alenee 4 - 12 %. Liikenne lisääntyy Kaartinkaupun-
gissa Eteläesplanadin läheisillä kaduilla sekä Lönnrotinkadulla ja Uu-
denmaankadulla. Liikenteen siirtymisen vaikutukset näkyvät myös Hel-
singinkadulla, Nordensköldinkadulla, Mechelininkadulla, Unioninkadul-
la, Pohjoisrannassa ja Runeberginkadulla lisääntyneellä liikenteenä. 
Vaikkakin liikenteelliset vaikutukset ovat merkittäviä, voidaan haittoja 
kompensoida parantamalla joukkoliikennejärjestelmää (pikaraitiotiet, pi-
sara, metro) ja kehittämällä pyöräilyolosuhteita.

Käyty vuorovaikutus

Kaupunkisuunnitteluvirasto on järjestänyt vuonna 2014 Kerro kartalla -
kyselyn sekä tammikuussa 2017 verkkokeskustelun. Helsingin jalankul-
kuympäristöt, Jalankulun laadulliset arviot vuonna 2016 -työhön liittyi 
laaja katu- ja aukiotiloissa tehty kyselytutkimus. Tammikuussa 2017 oli-
vat työpajat eri asukas- ja yritysjärjestöjen sekä kaupungin eri virasto-
jen edustajien kanssa. Työpajoissa ja verkkokeskustelussa esille tul-
leista näkökohdista on laadittu erillinen yhteenveto. Suunnitelmaa esi-
teltiin lisäksi mm. Kauppakamarille. Vuorovaikutuksessa saatu palaute 
on vaikuttanut ratkaisun valintaan ja jatkosuunnittelussa käytetään hy-
väksi esille tulleita näkökohtia. 

Vaikutusten arviointi 

Eri suunnitelmavaihtoehdoista on laadittu vaikutustenarviot -taulukko, 
joka on kokonaisuudessaan Kävelykeskustan periaatesuunnitelma -ra-
portissa liitteenä. Kävelykeskustan elinkeino- ja yritysvaikutuksia on ar-
vioitu kolmen selvityksen avulla. Selvitykset ovat listan liitteenä ja ra-
portin liitteenä on yhteenveto selvityksistä. 

Yrityskyselyllä on selvitetty alueen yritysten näkemyksiä kaupungin yri-
tysvaikutusten arviointi -mallin mukaisesti (yrva). Kyselyssä kartoitettiin 
sekä kävelykeskustan alueella että laajemmalla vaikutusalueella toimi-
vien yritysten mielipiteitä ja arvioita kävelykeskustan kolmen suunnitel-
mavaihtoehdon vaikutuksista omaan toimintaansa. Kaupallinen arviointi 
on asiantuntijanäkemys kävelykeskustan laajentamisen kaupallisista 
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vaikutuksista. Vaikutuksia toimistomarkkinoihin on arvioitu asiantuntija-
selvityksellä, jossa on tehty haastatteluja alueen merkittäville toimisto-
kiinteistöjen omistajille sekä maanalaisten pysäköintihallien omistajille. 

Jatkosuunnittelu

Kävelykeskustan periaatesuunnitelma -raportti ja Kävelykeskustan peri-
aatesuunnitelma: Kävely- ja katuverkko -suunnitelmakartta asetetaan 
nähtäville ja pyydetään lausunnot seuraavilta tahoilta: ELY-keskus, Mu-
seovirasto, Helsingin yrittäjät ry, Helsingin seudun kauppakamari, Hel-
sinki City Markkinointi, Visit Finland, Helsingin Yliopisto, Helsingin ylio-
piston ylioppilaskunta, Helsingin taksiautoilijat ry, Helsingin kuljetusyrit-
täjät ry, Helsingin polkupyöräilijät, Autoliitto/Helsingin osasto, Linja-au-
toliitto, Kynnys ry, Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry, Helsingin 
Satama, HSL, HKL, Helka, Kruununhaka -seura, Kruununhaan asuka-
syhdistys ry, Katajanokkaseura, Pro Eira, Punavuoriseura, Munkkisaa-
ri-Hernesaariseura, Eteläiset kaupunginosat ry sekä muut tarvittavat 
lausunnonantajat.  

Kävelykeskustan tarkempaa suunnittelua ja selvityksiä jatketaan. Peri-
aatesuunnitelman alueelle laaditaan toteutusohjelma. Tarkistettu käve-
lykeskustan periaatesuunnitelma käsitellään uudessa kaupunkiympä-
ristölautakunnassa. Lopullisesti periaatesuunnitelmasta päättää kau-
punginhallitus ja kaupunginvaltuusto. 

Periaatesuunnitelma on pohjana yksityiskohtaisemmalle katukohtaisel-
le jatkosuunnittelulle. Kävelykeskustan laajentaminen tapahtuisi vaiheit-
tain arviolta 5–20 vuoden aikana, ja jokaisesta toteutushankkeesta jär-
jestetään erillinen vuorovaikutus ja päätetään erikseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Anne Karlsson, johtava yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Elina Luukkonen, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37073

elina.luukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kävelykeskustan periaatesuunnitelma -raportti
2 Kävelykeskustan periaatesuunnitelma, kävely- ja katuverkko suunnitel-
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makartta
3 Helsingin jalankulkuympäristöt-Jalankulkututkimuksen laadulliset arviot 

2016
4 Kiva keskusta kävelijoille -karttakyselyn tulokset
5 Yhteenveto saadusta palautteesta 2017
6 Kävelykeskustan periaatesuunnitelman kaupallinen arviointi 2017
7 Yritysten/toimipaikkojen näkemykset maaliskuussa 2017
8 Kävelykeskustan laajenemissuunnitelmien vaikutus keskustan toimisto-

markkinaan 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 193

HEL 2017-000208 T 08 00 04

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.04.2017 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Elina Moisio: Pyydän pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Outi Karsimus

Lisätiedot
Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Anne Karlsson, johtava yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Elina Luukkonen, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37073

elina.luukkonen(a)hel.fi
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1
Uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopis-
teet (a-asia)

Pöydälle 25.04.2017

HEL 2016-012011 T 00 01 01

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä tiedoksi uuden yleis-
kaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet.

Esittelijän perustelut

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi yleiskaavan toteuttamisohjel-
man luonnoksen käsittelyn yhteydessä 13.12.2016 seuraavan vastaeh-
dotuksen:

"KSV tuottaa kaupunginvaltuuston strategianeuvottelujen käyttöön eh-
dotuksia lähiaikoina toteutettavista rakennuskohteista yhteensä noin 
kolmen miljoonan asuinkerrosneliömetrin verran. Näihin tulee liittää ar-
vio alueiden toteuttamisen vaatimista investoinneista. Yksittäiset ehdo-
tettavat alueet voivat olla korkeintaan 500 000 kerrosneliömetrin suurui-
sia."

Liitteenä olevassa raportissa kuvataan yleiskaavan toteuttamisohjel-
man luonnoksessa esiin nostettuja ensimmäisessä vaiheessa suunni-
teltavia ja toteutettavia alueita. 

Raportissa esitetään hankekortit alueilta, joita on yhteensä 15 kappalet-
ta: 

 Malmin lentokenttä (3 aluetta)
 Jokeriin kytkeytyvät alueet Latokartanossa sekä Roihupellossa
 Laajasalon kaupunkibulevardin Yliskylän-osa
 Vartiosaari
 Vihdintien kaupunkibulevardin eteläosa (3 aluetta)
 Tuusulanväylän kaupunkibulevardin eteläosa (3 aluetta)
 Puotilanrannan ja Rastilan muodostama merellinen kokonaisuus

Kunkin alueen osalta käydään läpi alueen yleiskuvaus ja maanomistus-
suhteet sekä asuinrakentamisen edellytyksiä. Lisäksi tunnistetaan ra-
kentamisen edellyttämiä kynnysinvestointeja sekä arvioidaan alueen 
toteuttamiskelpoisuutta. Samalla analysoidaan viherverkoston kehitys-
tarpeita ja arvioidaan toteuttamisen merkittävimpiä vaikutuksia sekä 
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kytkeytymistä muihin meneillään oleviin tai suunniteltuihin kehittämis-
hankkeisiin. 

Raportissa keskitytään kuvaamaan asuntokaavavarannon oletettua 
määrää ja tunnistamaan investointitarpeita sekä kytkentöjä, joita tar-
kennetaan jatkosuunnittelussa ja osana asemakaavoitusta. Esitetyillä 
alueilla on mahdollista vastata seuraavan 15 vuoden kaavoitustarpee-
seen yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. 

Arvioinnissa on otettu huomioon nykyisten projektialueiden jäljellä ole-
va varanto sekä muut ohjelmoidut hankkeet. Nykyisillä projektialueilla 
tullaan lähivuosina kaavoittamaan yli 2 miljoonaa kerrosneliömetriä 
asumista. Lisäksi muun asemakaavoituksen kautta on ohjelmoitu toteu-
tuvaksi yli 2,5 miljoonaa kerrosneliömetriä. Kokonaisuudessaan edellä 
mainittujen alueiden suunnittelu varmistaa, että noin 15 vuoden kaavoi-
tustavoite on mahdollista saavuttaa. Tämä tarkoittaa noin 700 000 k-m² 
kaavoittamista vuosittain. Tällä vastataan myös AM-ohjelman ja MAL-
sopimuksen asuntokaavoitusta koskeviin tavoitteisiin, joihin kaupunki 
on sitoutunut.

Helsingissä kaikki suunnittelukohteet ovat haastavia ja niiden suunnit-
teluprosessit voivat kestää pitkään. Helposti käyttöön otettavia kohteita 
ei käytännössä enää ole. Suunnittelualueisiin liittyy yleensä valtakun-
nallisia intressejä. Merkittävien kohteiden toteuttamiseen tähtäävä 
maankäytön suunnittelu on siksi aloitettava hyvissä ajoin ja sitä tulee 
olla vireillä jatkuvasti. Näin suunnitteluun liittyviä haasteita voidaan rat-
kaista ja reagoida tarvittaessa toimintaympäristön muutoksiin.

Vaikka asemakaavavarannon määrää on kyetty Helsingissä nosta-
maan verrattuna aiempiin vuosiin, realistinen tonttivaranto on edelleen 
niukahko, erityisesti kerrostalojen osalta. On otettava huomioon asun-
torakentamisen prosessiin kuuluvat ajalliset viiveet. Esimerkiksi tontin-
luovutusten valmistelu on tiivistyvässä kaupunkirakenteessa jatkuvasti 
haastavampaa. Tonttivarannon niukkuus on ollut ajoittain merkittävä 
pullonkaula asuntotuotannolle. Asemakaavan valmistumisesta valmii-
seen rakennettuun asuntoon kestää Helsingissä keskimäärin kolmesta 
viiteen vuotta.

Uudet, nyt esitettävät painopistealueet laajentavat kantakaupunkia, tii-
vistävät kaupunkirakennetta ja tukeutuvat joukkoliikenteen nykyiseen 
tai tulevaan runkoverkkoon. Osa uusista alueista vastaa merellisen 
asumisen kysyntään. Nopeasti kasvavassa kaupungissa on tärkeää 
tarjota erilaisia kaupunkiasumisen vaihtoehtoja. Toimivien asuntomark-
kinoiden näkökulmasta on tärkeää, että kaupungissa kehitetään sama-
naikaisesti useampia alueita eri puolilla kaupunkia. Vaikka asunnoille 
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on tarvetta, ei yksittäisille alueille välttämättä suuntaudu riittävästi ky-
syntää.

Muistiossa tuodaan esille, että Malmin lentokentän alueen saattaminen 
nopeasti asuntorakentamiskäyttöön on välttämätöntä, mikäli halutaan 
varmistaa kaavavarannon riittävyys 2020-luvulla. Lähitulevaisuuden 
kaavoitustavoitteen saavuttamisen kannalta Malmin lentokentän tarjoa-
mat edellytykset tulee realisoida viipymättä. Esimerkiksi Östesundomin 
tuottama varanto ei tule korvaamaan tätä tarvetta. Vaikka Östersundo-
min yhteinen yleiskaava saataisiin hyväksyttyä nopeasti, tarjonta sen 
osalta tulee realisoitumaan pidemmällä aikavälillä. 

Kaupunkibulevardien priorisoinnin osalta on otettu huomioon, että val-
tion liikenneviranomaiset eivät ole valittaneet Vihdintien ja Tuusulan-
väylän yleiskaavaratkaisusta, mikä helpottanee suunnitteluyhteistyön 
tekemistä. 

Raportissa esitetään uuden yleiskaavan mahdollistamien rakentamisa-
lueiden asuinrakentamisedellytyksiä yhteensä n. 4,5 miljoonan kerros-
neliömetrin edestä. Pidemmällä aikavälillä potentiaalia on enemmänkin, 
mikäli tarkasteluun otetaan koko yleiskaavan toteuttamisohjelman laa-
jemmat aluekokonaisuudet, tai mikäli esitetyillä alueilla tehtäisiin vielä 
huomattavampaa täydentämistä. 

Toteuttamisohjelma tuodaan kokonaisuudessaan päätöksentekoon lop-
puvuonna 2017.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi

Liitteet

1 Uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 189

HEL 2016-012011 T 00 01 01
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Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.04.2017 Pöydälle

Lautakunta päätti käsitellä esityslistan asian Ykp/2 asian Ykp/1 jälkeen. 

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
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1
Punavuoren (Telakkaranta) asemakaavaehdotus (nro 12454) ja sen 
asettaminen nähtäville (a-asia)

Pöydälle 25.04.2017

HEL 2016-005298 T 10 03 03

Ksv 0841_3, karttaruutu 674196

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää 

 asettaa 25.4.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12454 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 5. kaupun-
ginosan (Punavuori) korttelia 5133 ja katualuetta, 20. kaupungino-
san (Länsisatama) osaa korttelin 20176 tontista 20, vesialuetta ja 
kaupunginosan rajaa (muodostuu uusi kortteli 5134)

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12454 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Tiivistelmä

http://www.hel.fi/ksv
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Asemakaavan muutos koskee korttelia, jolla sijaitsevat suojellut Telak-
karannan konepaja ja telakkakonttori sekä kuivatelakka-allas. Asema-
kaavan muutos mahdollistaa konepajan ja telakkakonttorin muuttami-
sen palvelu-, liike- ja toimitiloiksi. Lisäksi kuivatelakka-allas liitetään 
osaksi Telakkarannan julkisia ulkotiloja. Kuivatelakka-allas suojellaan ja 
siihen mahdollistetaan pienimuotoinen telakkatoiminta tai vaihtoehtoi-
sesti altaan täyttäminen vedellä ja perinnelaivojen sijoittuminen alueel-
le.

Kaavaratkaisun mukainen kortteleiden yhteenlaskettu kerrosala on 
6 680 k-m², josta konepajaan on osoitettu 5 500 k-m². 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että konepaja 
sekä telakkakonttori saadaan tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Telak-
katoiminnoilta vapautuva kuivatelakka-allas suojellaan ja otetaan uu-
denlaiseen hyötykäyttöön. 

Helsingin kaupunki omistaa osan korttelialueista ja osa kortteli-alueista 
on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan ha-
kemuksesta. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavarat-
kaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Esittelijän perustelut

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

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) 
alue on merkitty kantakaupungiksi C2 ja toimitila-alueeksi. Nyt laadittu 
kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue kuuluu vuonna 2014 hyväksyttyyn (2016 voimaantul-
leeseen) Telakkarannan asemakaavaan. Telakkaranta käsittää Telak-
kakadun varrelle sijoittuvan vanhimman osan Helsingin perinteisen te-
lakkatoiminnan käytössä olleesta alueesta. Telakkaranta on suunniteltu 
toiminnoiltaan monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa te-
lakka-alueen muuttamisen asuin-, kulttuuri-, liike- ja toimitilakäyttöön. 
Telakkatoiminta tulee säilymään Hietalahden altaan äärellä Hernesaa-
ressa alueen länsipuolella. Kaavamuutoksen kohteena oleva alue kä-
sittää Telakkarannan eteläpäähän sijoittuvan korttelin, joka sisältää 
suojellut rakennukset konepajahallin ja telakkakonttorin sekä telakka-
konttorin yhteyteen sijoittuvan uudisrakennuksen rakennusalan. Lisäksi 
kaava-alueeseen kuuluu Hietalahdenlaiturin länsipuolelle sijoittuva kui-
vatelakka-allas sekä Pursimiehenkadun jatke. 
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Telakkarannan asemakaavassa konepajarakennus sekä telakkakontto-
ri oli suunniteltu yksityisiksi tai julkisiksi kulttuuria tai viihdetoimintaa 
palveleviksi tiloiksi. Rakennuksia suunniteltiin Elävän musiikin yhdistyk-
sen (ELMU) ry:n käyttöön. Sittemmin hankkeesta on luovuttu.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Kuivatelakka-altaan osalta 
on voimassa asemakaava nro 8418 (1982), jossa alue on teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialuetta. Muilta osin aluetta koskee Telakka-
rannan asemakaava nro 12100 (2016), jossa rakennukset sijaitsevat 
teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi merkityllä 
kulttuuri- ja viihderakennusten korttelialueella. Alueen rakennuksista 
konepaja ja telakkakonttori ovat suojeltavia rakennuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa: 

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 liikuntavirasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 ympäristökeskus

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY):n kannanotto kohdistui alu-
een vesihuoltojärjestelyihin. Helen Oy:n kannanotto kohdistui alueella 
sijaitsevaan kaukolämpöjohtoon. Kiinteistöviraston geoteknisen osas-
ton kannanotto kohdistui alueen maaperään liittyviin asioihin. Kiinteistö-
viraston tonttiosaston kannanotto kohdistui uusiin katualueisiin, maano-
mistajan toiveiden huomioimiseen sekä kuivatelakka-altaan käyttöön. 
Rakennusviraston kannanotto kohdistui kuivatelakka-altaan kuntoon ja 
siitä aiheutuviin kustannuksiin. Ympäristökeskuksen kannanotto koh-
distui kuivatelakka-altaan käyttöön. Kaupunginmuseon kannanotossa 
esitetään museolaivojen sijaan käytettävän termiä perinnelaivat.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
vissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon 
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kaavatyössä siten, että kaavaan on lisätty määräykset koskien maana-
laista jalankulkuyhteyttä ja telakka-altaan pohjalla olevan aineksen tut-
kimista ja kunnostusta. Telakka-altaasta on tekeillä kuntotutkimus ja 
kunnostussuunnitelma, josta saadaan tietoa kunnostuksen kustannuk-
sista. Konepajan rakennusoikeus on tarkistettu hakijan viitesuunnitel-
mia vastaavaksi.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
via mielipidekirjeitä saapui 3 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty 
asukastilaisuudessa ja puhelimitse. 

Mielipiteet kohdistuivat kuivatelakka-altaan ja rakennusten tulevaan 
käyttöön, kunnostukseen ja rakennusoikeuteen, toimintojen ympäristö-
häiriöihin, alueen yleisilmeeseen ja toimivuuteen, pysäköintiin ja valais-
tukseen.

Mielipiteissä ei esitetty asioita, jotka edellyttäisivät muutoksia asema-
kaavaehdotukseen.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Yleisten alueiden ja yhdyskuntateknisten järjestelmien kustannukset on 
arvioitu Telakkarannan asemakaavassa. Kaavaratkaisun aiheuttamat 
muutokset suunniteltuihin viemäreihin eivät ole kustannuksiltaan mer-
kittäviä. Telakka-altaan pumppaamon kustannuksia ei ole arvioitu, ne 
arvioidaan jatkosuunnittelussa.

Kuivatelakka-altaan käyttöönotto aiheuttaa kustannuksia. Kustannukset 
tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seu-
raavilta tahoilta: 
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 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin Satama
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta/kiinteistövirasto
 liikuntalautakunta/liikuntavirasto
 rakennuslautakunta/rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta/rakennusvirasto
 ympäristölautakunta/ympäristökeskus
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulu-
matonta aluetta.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Juho Palviainen, suunnittelija, puhelin: 310 37484

juho.palviainen(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12454 kartta, päivätty 25.4.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12454 selostus, päivätty 

25.4.2017
5 Havainnekuva, 25.4.2017
6 Tilastotiedot
7 Kustannukset
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8 Vuorovaikutusraportti 25.4.2017 ja asukastilaisuuden (24.1.2017) muis-
tio

9 Mielipidekirjeet
10 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 7

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 194

HEL 2016-005298 T 10 03 03

Ksv 0841_3, karttaruutu 674196

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.04.2017 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Elina Moisio: Pyydän pöydälle seuraavaan kokoukseen

Esittelijä
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asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Juho Palviainen, suunnittelija, puhelin: 310 37484

juho.palviainen(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 1.2.2017

HEL 2016-005298 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastolle annettu lausunto 11.1.2017

Kaupunginmuseo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkö-
kulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Alue sijaitsee Hietalahden rannalla Telakkakadun ja Munkkisaarenka-
dun varrella. Alue rajautuu pohjoisessa Hietalahden altaaseen ja Pursi-
miehenkadun pohjoisreunaan, idässä Telakkakadun länsireunaan ja 
etelässä Munkkisaarenkadun pohjoisreunaan. Lännessä alue rajautuu 
Archtech Helsinki Shipyardin telakkaan.

Asemakaavan muutosalueella sijaitsevat konepajahalli ja telakkakont-
tori sekä kuivatelakka-allas. Asemakaavan muutos mahdollistaa suojel-
tujen konepajan ja telakkakonttorin muuttamisen palvelu-, liike- ja toimi-
tiloiksi. Lisäksi kuivatelakka-allas liitetään osaksi Telakkarannan julkisia 
ulkotiloja. Telakkarannan konepajan ja kuivatelakka-altaan asemakaa-
van muutoksen tavoitteena on mahdollistaa konepajan ja telakkakont-
torin tarkoituksenmukainen käyttö sen rakennushistoriallisesti arvok-
kaat ominaisuudet säilyttäen sekä liittää historiallinen kuivatelakka- al-
las osaksi Telakkarannan kokonaisuutta. 
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Kuivatelakka-allas suojellaan ja siihen mahdollistetaan pienimuotoinen 
telakkatoiminta tai vaihtoehtoisesti altaan täyttäminen vedellä ja Helsin-
gin merellisestä historiasta kertovien alusten kiinnittyminen. Konepajan 
maantasokerros suunnitellaan osaksi Hietalahdenlaiturin rantaprome-
nadia palvelevia tiloja. Konepajan eteläpuolinen alue muutetaan yleisel-
le jalankululle ja pyöräilylle varatuksi katualueeksi.

Telakkarannan rakennustaiteellisesti merkittävin rakennus, entinen ko-
nepajahalli on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa merkinnällä 
sr-2 ja suojelumääräys säilyy ennallaan kaavamuutoksessa. Rakennus 
suunnitellaan yksityisiksi tai julkisiksi palvelutiloiksi kulttuuri-, liikunta- ja 
vapaa- ajan toimintaa varten. Lisäksi rakennukseen saa sijoittaa myy-
mälä-, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuusti-
loja, opetus-, kokoontumis-, kahvila- ja ravintola- tai muita asiakaspal-
velutiloja. Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa. Ulko- 
ja sisätilojen korjaus- ja muutostyöt eivät saa heikentää rakennuksen 
kaupunkikuvallista, rakennustaiteellista ja teollisuushistoriallista arvoa.

Munkkisaarenkadun varrella sijaitseva entinen telakkakonttori on suo-
jeltu merkinnällä sr-3. Ulko- ja sisätilojen korjaus- ja muutostyöt eivät 
saa heikentää rakennuksen kaupunkikuvallista ja rakennustaiteellista 
arvoa. Telakkakonttorin länsipuolelle purettavan muuntamorakennuk-
sen paikalle Munkkisaarenkadun varrelle voidaan sijoittaa uusi kolmi-
kerroksinen rakennus. Rakennukset suunnitellaan yksityisiksi tai julki-
siksi palvelutiloiksi kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa varten. Li-
säksi rakennuksiin saa sijoittaa myymälä-, liike-, toimisto- ja ympäristö-
häiriötä aiheuttamattomia teollisuustiloja, opetus-, kokoontumis-, kahvi-
la- ja ravintola- tai muita asiakaspalvelutiloja.

Kuivatelakka-alue 

Hietalahden telakan vanha kuivatelakka-allas rakennettiin suureksi 
osaksi kallioon louhimalla vuosina 1866 -1867 ja vihittiin virallisesti 
käyttöön vuonna 1868. Allas oli varhaisimmassa asussaan suurin piir-
tein 91 metriä (333 jalkaa) pitkä ja 15 metriä leveä. Allasta pidennettiin 
etelään päin useita kertoja vuosina 1903, 1910, 1912, 1917 ja 1933. Jo 
vuoden 1917 laajennus haittasi telakan sisäisiä kulkuyhteyksiä, ja seu-
raavan laajennuksen yhteydessä oli rakennettava kävelytaso altaan 
eteläpäädyn päälle. Ensimmäinen 1930-luvulla rakennettu kansi oli pui-
nen, mutta nykyinen kävelytaso on tehty metallista. Altaan ensimmäi-
nen sulkuportti oli puurakenteinen. Muutaman vuosikymmenen käytön 
jälkeen se korvattiin vuonna 1899 rautaisella portilla, joka puolestaan 
romutettiin vuonna 1934. Kuivatelakka-altaan nykyiset portti- ja kansira-
kenteet ovat hyvin todennäköisesti peräisin aikaisintaan 1930-luvulta, 
mutta ne ovat joka tapauksessa kuuluneet kuivatelakan kokonaisuu-
teen sen toiminnan aikana. 
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Kuivatelakka on merkitty kaavaluonnokseen lv-ta/s -merkinnällä. Kult-
tuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas kuiva-
telakka-allas liitetään osaksi Telakkarannan aluetta ja se suojellaan. 
Kaavamerkintä mahdollistaa pienimuotoisen telakkatoiminnan. Allas 
voidaan täyttää vedellä. Altaaseen saa sijoittaa kaupunkikuvaan sovel-
tuvia alkuperäisessä tai sitä vastaavassa ulkoasussa olevia hyväkuntoi-
sia museolaivoja, joissa voi olla museo- ja kahvilatoimintaa. Kaupun-
ginmuseo esittää, että museolaivan sijaan käytetään termiä perinnelai-
va. 

Osalla kaava-alueesta sijaitsee säilytettäviä telakan toimintaan liittynei-
tä ja teollisuushistoriasta kertovia muistumia kuten Pursimiehenkadun 
jatkeella oleva konepajan hissin vastapaino ja betonikannet. 

Asemakaavamuutos ei vaikuta merkittävästi Hietalahden altaan maise-
maan. Kaavan sisältö koskee suojeltavia rakennuksia sekä suojeltavaa 
kuivatelakka-allasta. Telakkakonttorin yhteyteen sallitaan uudisraken-
nus, joka vastaa kooltaan paikalla olevaa rakennusta.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosluon-
noksesta.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 31.1.2017

HEL 2016-005298 T 10 03 03

Alueen riittävä maa- ja kalliotekninen stabiliteetti on varmistettava kui-
vatelakka-altaan ympäristössä ottaen huomioon tulevat kuormat. Tar-
vittaessa alueella on tehtävä maa- ja kallioperätutkimuksia stabiliteetin 
selvittämistä varten. Myös maan- ja vedenpainetta vastaan toteutettu-
jen rakenteiden kunto ja riittävä varmuus muodonmuutoksia vastaan on 
selvitettävä ja arvioitava jäljellä oleva käyttöikä. Selvitysten perusteella 
tehdään päätös maa-, kallio- ja tukirakenteiden vahvistamistarpeesta. 

Jos telakka-allasta suunnitellaan käytettäväksi kuivana, on maa-, kallio- 
ja tukirakenteiden läpi virtaavat vuotovesimäärät mitattava, ja arvioitava 
tiivistystarve ottaen huomioon käyttökustannukset. Tarvittaessa teh-
dään maa- ja kallioperän lisätutkimuksia tiivistettävyyden arvioimiseksi. 

Lisätiedot
Kalle Rantala, geotekninen asiantuntija, puhelin: 310 37819

kalle.rantala(a)hel.fi
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Kiinteistövirasto Tonttiosasto 30.1.2017

HEL 2016-005298 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistöviraston tonttiosasto antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle Te-
lakkarannan konepajaa ja telakka-allasta koskevasta asemakaavan 
muutosluonnoksesta (hankenro 0841_3) seuraavan lausunnon:

Yleistä

Kiinteistöviraston tonttiosasto puoltaa Telakkarannan konepajaa ja te-
lakka-allasta koskevaa asemakaavan muutosluonnoksen valmistelua, 
mutta pyytää kiinnittämään erityistä huomiota jäljempänä esitettyihin 
näkökohtiin.

Toteutuessaan Telakkarannan konepajan ja telakka-altaan asemakaa-
van muutos mahdollistaa konepajan ja telakkakonttorin muuttamisen 
palvelu-, liike- ja toimitiloiksi. Lisäksi kuivatelakka-allas liitetään osaksi 
Telakkarannan julkisia ulkotiloja. Kuivatelakka-allas on tarkoitus suojel-
la ja siihen mahdollistetaan pienimuotoinen telakkatoiminta tai vaih-
toehtoisesti altaan täyttäminen vedellä ja museolaivojen sijoittuminen 
alueelle.

Helsingin kaupunki omistaa osan korttelialueista. Tontti 91-20-176-17 
on yksityisessä omistuksessa.

Muita huomioita asemakaavan muutosluonnoksesta ja kaavamääräyksistä

Asemakaavan muutosluonnoksessa konepajan eteläpuolelle sijoittuva 
jalankulun ja pyöräilyn alue, jolla huoltoajo on sallittu, on muutettu ka-
tualueeksi. Voimassaolevassa asemakaavassa po. alue on osa kone-
pajan tonttia 5133/1. Tonttiosasto pitää erittäin tärkeänä, että myös tu-
levassa asemakaavassa po. alue liitetään aluerajoiltaan muuttumatto-
mana joko osaksi konepajan tonttia tai telakkakonttorin tonttia. Mikäli 
se osoitetaan yleiseksi katualueeksi, joutuu kaupunki hankkimaan mai-
nitun alueen yksityiseltä maanomistajalta. Tuo kustannus määritetään 
noudatetun käytännön mukaisesti nyt voimassaolevan asemakaavan 
mukaisen käyttötarkoituksen (PYV/s) rakennusoikeuden yksikköhinnan 
ja kerrosalan mukaan, hankittavan alueen ja yksityisen maanomistajan 
omistukseen jäävien alueiden pinta-alojen mukaisessa suhteessa. 
Maanhankinta- ja toteuttamiskustannukset ovat tällöin huomattavat ver-
rattuna asemakaavan muutoksen tuomiin hyötyihin heikentäen merkit-
tävästi kaavataloutta. Näin ollen lähtökohtana tulisi ehdottomasti olla, 
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että po. alue säilyy osana tonttia, voimassaolevan asemakaavan mu-
kaisin aluerajoin.

Lisäksi voidaan todeta, että ko. alueen pitäminen tontin osana mahdol-
listaa terassien ja muiden ohikulkijoita palvelevien rakenteiden jousta-
van sijoittamisen ilman erillistä katualueen käyttöön liittyvää lupa- ja 
vuokrausbyrokratiaa. Tämä edesauttaa alueen elävöittämistä, jota voi-
daan tonttiosaston mielestä pitää varsin kannatettavana. Edelleen voi-
daan todeta, että telakka-altaan alueelle on lukuisia muitakin kulkumah-
dollisuuksia, vaikka tämä alue olisikin aukioloaikojen ulkopuolella suljet-
tu. 

Kaavaluonnoksen selostuksessa todetaan, että Telakka-altaan pump-
paamolle osoitettu alue Hietalahdenlaiturilla sekä telakka-altaan mah-
dollinen käyttö aiheuttavat toteutuessaan lisää huoltoajoliikennettä, jol-
loin mainitun alueen muuttaminen katualueeksi olisi perusteltua. Tont-
tiosasto katsoo, että pumppaamon ja telakka-altaan käytön edellyttä-
mät lisääntyneet huoltoyhteydet lienevät järjestettävissä myös Pursi-
miehenkadun ja Merimiehenkadun puolelta. Näin ollen tulevassa ase-
makaavassa voitaisiin jopa lähteä siitä, että nyt po. alueelle kohdistuva 
merkintä ”pp/h” poistetaan kokonaan, jolloin yksityinen maanomistaja 
pystyisi täysimääräisemmin hyödyntämään tonttiin kuuluvaa aluettaan.

Tonttiosasto toteaa, että kaavamuutosta valmisteltaessa tulisi mahdolli-
suuksien mukaan, mm. konepajan kerrosalan osalta, huomioida yksityi-
sen maanomistajan toiveet. Näin voidaan varmistaa maankäytön edel-
lytykset yksityisen maanomistajan suunnitteleman hankkeen toteutumi-
selle. Tonttiosasto toteaa, että asemakaavan muutos saattaa edellyttää 
maankäyttösopimuksen tekemistä yksityisen maanomistajan kanssa. 
Maankäyttösopimuksen tarve selviää lopullisten kerrosalojen tarkentu-
misen myötä. Tonttiosasto korostaa, että mikäli maankäyttösopimuksen 
tekeminen on tarpeen, asemakaavaa ei voida hyväksyä eikä mahdollis-
ta asemakaavaluonnokseen tai ehdotukseen perustuvaa poikkeamislu-
paa tule hyväksyä ennen asemakaavan muutoksen voimaantuloon si-
dotun maankäyttösopimuksen tekemistä. 

Kuivatelakka-altaan osalta tonttiosasto katsoo, että kaavoituksellisin 
keinoin tulisi kaikin puolin edistää altaan saattamista hyötykäyttöön. 
Tällöin lähtökohtana tulisi ainakin olla se, että sallitaan monenlaisia 
vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia, ja ettei kaavamääräyksin tarpeetto-
masti rajoiteta altaan mahdollista tulevaa käyttöä. Tärkeää on siis se, 
että altaalle saadaan käyttäjä, joka samalla myös huolehtii altaan kun-
nossapidosta.
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Lopuksi tonttiosasto toteaa, että asemakaavan muutoksen valmistelua 
tulee edelleen jatkaa yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien kanssa 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisen ja toteuttamiskelpoisen lopputu-
loksen saavuttamiseksi.

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 27.01.2017 § 8

HEL 2016-005298 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos puoltaa asemakaavamuutosesitystä.

Päätöksen perustelut

KOy Telakkakatu 6 (091-020-0176-0017) on kaavoitettu kulttuuri- ja 
viihderakennusten korttelialueeksi (PYV). Kaupunkisuunnitteluvirasto 
on hakemuksesta laatinut asemakaavamuutosesityksen, joka mahdol-
listaa KOy Telakkakatu 6, (091-020-0176-0017) kaavoittamisen palve-
lu-, liike- ja toimitilarakennusten korttelialueeksi (PK).

Suunnitellulla asemakaavamuutoksella ei ole olennaista vaikutusta pe-
lastustoimintaan.

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Rakennusvirasto 20.1.2017

HEL 2016-005298 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusosaston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1274-00/16, Telakkakatu 6. Määrä-
aika on 3.2.2017 mennessä.

Kaavamuutos koskee Hernesaaren telakalta kaupungin omistukseen 
siirtyvää vanhaa telakka-allasta ja sitä ympäristön rakennuksia. Alue lii-
tetään asemakaavalla Telakkarantaan.

Asemakaava-alueella oleva telakka-allas ja sen rakenteet tulee tutkia, 
ja niiden ylläpidon ja korjaamisen kustannuksia on arvioitava kaavatyön 
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pohjaksi. Kaavatyössä tulisi tutkia erilaisia vaihtoehtoja telakka-altaan 
käytölle. Myös näiden vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia tulee arvioi-
da.

Telakka-altaan kunto on välttävä ja sen sulkuportti ei ole toimintakuntoi-
nen. Allas pidetään nykyisin tyhjänä pumppaamalla. Asemakaavaa laa-
dittaessa tulee huomioida altaan huono kunto ja mahdolliset kunnos-
tuskustannukset. Myös altaan vaatimat tekniset ratkaisut, kuten pump-
paamon sijainti ja käyttövarmuus, tulee huomioida asemakaavassa. 
Nykyinen pumppaamo sijaitsee telakan hallintaan jäävällä alueella. 
Asemaavan tulee mahdollistaa altaan käyttötarkoituksen muutos, jos 
sen kunnostaminen osoittautuu teknisesti vaikeaksi tai kalliiksi.

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi
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1
Telakkaranta, Konepajan alueen alustava liikennesuunnitelma (a-
asia)

Pöydälle 25.04.2017

HEL 2017-003410 T 08 00 00

Hankenumero 0841_4

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluo-
saston piirustuksen 6709-4 mukaisen Telakkarannan, Konepajan alu-
een alustavan liikennesuunnitelman.

Tiivistelmä

Telakkaranta, Konepaja ja telakka-allas asemakaavaehdotus (nro 
12454) on lautakunnan listalla asemakaavapäällikön asiana ja sen yh-
teydessä on laadittu alustava liikennesuunnitelma (piirustus 6709-4). 

Suunnitelmassa on esitetty asemakaavan mahdollistamat järjestelyt ja-
lankululle, pyöräilylle sekä huoltoajolle. Alustavan liikennesuunnitelman 
perusteella laaditaan asemakaavan muistutusten ja lausuntojen jälkeen 
tarkennettu liikennesuunnitelma, joka käsitellään asemakaavan kanssa 
samanaikaisesti.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Alueella on voimassa 22.1.2016 lainvoiman saanut Telakkarannan ase-
makaava (nro 12100). Nyt laadittavassa asemakaavan muutoksessa 
(Telakkaranta, Konepaja ja telakka-allas asemakaavaehdotus, nro 
12454) mahdollistetaan konepajan ja telakkakonttorin muuttaminen pal-
velu-, liike- ja toimitiloiksi. Lisäksi kuivatelakka-allas liitetään osaksi Te-
lakkarannan julkisia ulkotiloja. Myös voimassa olevan asemakaavan ja-
lankulku, pyöräily ja huoltoajoreittejä muutetaan vastaamaan kaava-
alueen toimintojen tarkoituksenmukaista käyttöä. Suunnitelma-alue ra-
jautuu liikennesuunnitelmaan (6471-7), joka on hyväksytty kaupunki-
suunnittelulautakunnassa 18.8.2015. 

Suunnitelma

Konepajan eteläpuolelle sijoittuva Hietalahdenlaiturin osaksi liitetty ja-
lankulun ja pyöräilyn alue, on muutettu katualueeksi, jolla huoltoajoa ei 
ole sallittu. Huoltoajo kuivatelakka-altaalle sekä Hietalahdenlaiturin 



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 29 (178)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lsp/1
09.05.2017

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

muihin kohteisiin on sallittu Pursimiehenkadun kautta. Telakka-altaan 
mahdollinen käyttö aiheuttaa toteutuessaan lisää huoltoajoliikennettä. 
Pyöräliikenne Hietalahdenlaiturille kulkee joko Konepajan rakennuksen 
eteläreunaa tai Pursimiehenkatua pitkin. 

Kustannukset

Liikennejärjestelyiden kustannukset sisältyvät Telakkarannan asema-
kaavan (12100, lainvoimainen 22.1.2016) toteuttamisesta aiheutuviin 
kokonaiskustannuksiin.

Vuorovaikutus

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluai-
neistoa oli nähtävillä 16.1.–3.2.2017. Liikenneasioihin ei tullut kanna-
nottoja. 

Jatkotoimenpiteet

Liikennesuunnitelma laaditaan asemakaavaehdotuksen muistutusten ja 
lausuntojen jälkeen.

Toteutus

Suunnitelman toteutus liittyy Telakkarannan asemakaava-alueen katu-
jen rakentamiseen.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6709-4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen

Päätöshistoria
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 195

HEL 2017-003410 T 08 00 00

Hankenumero 0841_4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.04.2017 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Elina Moisio: Pyydän pöydälle seuraavaan kokoukseen

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi
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2
Asteritien asemakaavaehdotus (nro 12448) ja sen asettaminen näh-
täville (a-asia)

HEL 2011-003849 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0101_1, karttaruutu 681499-681500

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

 asettaa 9.5.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12448 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 37. kau-
punginosan (Pukinmäki) korttelin 37085 tontteja 1 ja 2 sekä katu, 
puisto- ja rautatiealueita

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta  Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen 

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12448 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa. 

Tiivistelmä

http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/
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Asteritien itäpäässä pääradan varressa oleville tonteille ja niiden vierei-
selle puistokaistaleelle on suunniteltu asuntojen täydennysrakentamis-
ta.  Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) mahdollistaa omaleimaisten 
urbaanien kerrostaloasuntojen rakentamisen olemassa olevaan kau-
punkirakenteeseen hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien ääreen. Uu-
den asuinkorttelin kokonaisrakennusoikeus on 4 950 k-m², josta uutta 
asuinkerrosalaa on 3 850 k-m². Pysäköinti sijoitetaan maan alle.

Suunnittelussa on huomioitu tontilla sijaitsevan rauhoitetun jalopähkinä-
puun säilymisedellytykset.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukai-
nen.

Kaavaratkaisu poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta siten, että 
mahdollistetaan Pukinmäen ja Malmin asemien seudulle kerrostalotäy-
dennysrakentaminen tonteilla, jotka Helsingin Yleiskaava 2002:ssa on 
pientalovaltaista aluetta, asuminen. Tämä edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) 
alue on asuntovaltaista aluetta A2 ja A3. Nyt laadittu kaavaratkaisu on 
Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tonteilla 37085/1 ja 2 on kaksi huonokuntoista erillispientaloa, rehevää 
puutarhakasvillisuutta ja luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu jalo-
pähkinäpuu. Tonttien naapureina on asuinkerrostaloja ja Asteritien 
kääntöpaikan eteläpuolella on yksi paritalo. Suunnittelualueen kaak-
koispuolella kallioleikkauksen takana kulkee päärata ja pohjoispuolella 
alueellinen kokoojakatu Pukinmäenkaari. Pukinmäen ja Malmin asemat 
ovat molemmat lähimmillään alle 600 m. päässä.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1981-1987) ja 
niissä alue on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi, puistoksi sekä 
jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla tontille ajo on sal-
littu. Rautatiealue on mukana teknisistä syistä. Rautatiealueella ei teh-
dä muutoksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
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Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Liikennevirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 ympäristökeskus

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kannanotto kohdistui 
maankäytön tehostamiseen, mikä tukee Helsingin seudun liikennejär-
jestelmäsuunnitelma HLJ 2015:n kärkitavoitteiden toteutumista erin-
omaisesti.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) kannanotto kohdistui aluetta 
palveleviin vesijohtoihin ja viemäreihin. Niitä ei tarvitse siirtää. 

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston kannanotto kohdistui tontin 
maaperään ja perustamisolosuhteisiin. Rakennukset voidaan perustaa 
pääosin maan- tai kallionvaraisesti. Korttelin etelä- ja länsiosien raken-
taminen edellyttää todennäköisesti louhintaa. Pohjavesiolosuhteet eivät 
aiheuta erityisolosuhteita kellarirakentamiselle. Pääradan läheisyys ja 
kaukolämpötunneli pystykuiluineen tulee huomioida louhinnan ja perus-
tusten suunnittelussa. Pääradan tärinä on huomioitava.

Pelastuslaitoksen kannanotto kohdistui uudisrakennusten paloteknisiin 
ratkaisuihin, joista tulee laatia erillinen palotekninen suunnitelma, joka 
hyväksytetään pelastusviranomaisella. 

Rakennusviraston kannanotto kohdistui suunnittelualueeseen kuuluvan 
puistokaistaleeseen. Kaavatyössä olisi hyvä tutkia puistoalueen liittä-
mistä osaksi tonttia. Puiston merkitys viheralueena on arvioitu vähäi-
seksi.

Ympäristökeskuksen kannanotto kohdistui tontin täydennysrakentami-
sen kannalta hyvään sijaintiin ja saavutettavuuteen pääradan varrella. 
Ympäristökeskus kannattaa täydennysrakentamista hyvien joukkolii-
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kenneyhteyksien äärellä. Tontin itäkulmassa kasvavan luonnonsuojelu-
lain nojalla juurineen rauhoitetun mantsurianjalopähkinän elinedellytys-
ten turvaaminen maankäytön tehostuessa pitää selvittää. Jatkosuunnit-
telua varten tulee selvittää juna- ja katuliikenteen meluhaitat. Rautatie-
liikenteen tärinä- ja runkomeluhaitat tulee arvioida. Maaperän mahdolli-
nen pilaantuneisuus tulee tarkastaa käyttöhistoriatietojen perusteella.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
vissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon 
kaavatyössä siten, että on tehty tarpeelliset selvitykset, arvioinnit ja tar-
kistukset, joiden perusteella on laadittu tarpeelliset kaavamerkinnät ja -
määräykset. Rakennusryhmän etäisyyttä suojellusta puusta on kasva-
tettu.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
via mielipidekirjeitä saapui 7 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty 
asukastilaisuudessa, puhelimitse ja erillisessä suunnittelijatapaamises-
sa. 

Mielipiteet kohdistuivat pääasiassa rakentamisen määrään ja liikenne-
järjestelyihin. Tontin tehokkaampaan rakentamiseen suhtauduttiin pää-
asiassa myönteisesti. Kaupunkirakenteen tehostamisen määrää pidet-
tiin sopivana. Uuden rakentamisen niveltymistä naapurustoon pidettiin 
hyvänä. Epäilyä ja huolta aiheutti uuden rakentamisen ja tulevien asun-
tojen määrän suhde vakiintuneeseen pientalojen vehreään maisemaan 
ja nykyisten asukkaiden olosuhteisiin. Todettiin, että yleiskaava 
2002:ssa alue on merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi, asumiseen. 
Tontin pihajärjestelyjä atriumtaloratkaisuineen ei pidetty hyvinä. Talojen 
julkisivuarkkitehtuuria vierastettiin. Tonttiliittymän sijainti Asteritien puo-
lella jakoi mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Liikenteen lisääntyminen rakennusaikana ja sen jälkeen, pysäköinti-
paikkojen riittävyys ja turvallisuuskysymykset Asteritien ja Ukkostien 
suunnalla huolettivat, koska lähialueella on kaksi päiväkotia ja paikoitel-
len näkemäesteitä sekä huolimattomasti pysäköityjä autoja. Kevyen lii-
kenteen yhteydelle Pukinmäenkaaren puolelle nähtiin myös tarvetta. 
Todettiin, että juurineen suojellun luonnonmuistomerkin Mantshurian ja-
lopähkinäpuun ja muidenkin arvokkaiden puiden elinolosuhteiden säily-
misen edellytykset tulisi selvittää. Rakennustyö, louhinta ja räjäytykset 
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voivat vaurioittaa puita ja naapuritaloja. Pukinmäki-seura totesi, että 
tontilla on paikallishistoriallista arvoa ja kerrostumia mm. tanssikoulun 
ja pienimuotoisen teollisen toiminnan muodossa. Jatkossa tätä histori-
aa voisi mahdollisesti hyödyntää.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että on laadittu tar-
peelliset selvitykset ja arvioinnit. Näiden perusteella on laadittu tarpeel-
liset kaavamerkinnät ja -määräykset. Rakennusten etäisyyttä suojellus-
ta puusta on kasvatettu. 

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamiseen liittyvästä Asterintien katualueen muu-
toksista aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa arviol-
ta 150 000 euroa.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seu-
raavilta tahoilta: 

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 kiinteistölautakunta/kiinteistövirasto
 pelastuslautakunta
 rakennuslautakunta/rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta/rakennusvirasto
 ympäristölautakunta/ympäristökeskus
 sekä muut mahdolliset tahot

Kaavaehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa  
aluetta.
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Kiinteistövirasto käynnistänee kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) 
tekemän päätöksen mukaisen maankäyttösopimusmenettelyn yksityis-
ten maanomistajien kanssa.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Joakim Kettunen, arkkitehti, puhelin: 310 37289

joakim.kettunen(a)hel.fi
Juha Ruonala, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37416

juha.ruonala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12448 kartta, päivätty 9.5.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12448 selostus, päivätty 

9.5.2017
5 Havainnekuva, 9.5.2017
6 Tilastotiedot
7 Kustannukset
8 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017 ja asukastilaisuuden (14.9.2016) muisto
9 Mielipidekirjeet
10 Päätöshistoria

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Liite 7

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski (laskutus)
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2
Asteritien alustava liikennesuunnitelma (a-asia)

HEL 2017-003801 T 08 00 00

Hankenumero 0101_2

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluo-
saston piirustuksen 6711-3 mukaisen Asteritien alustavan liikenne-
suunnitelman.

Tiivistelmä

Asteritien kaava-alueen liikennejärjestelyt esitetään muutettavaksi si-
ten, että ne vastaavat uuden maankäytön liikennetarpeita. Liikenne-
suunnitelma liittyy asemakaavan muutokseen nro 12380, joka esitel-
lään samassa kokouksessa.

Esittelijän perustelut

Nykytila

Asteritie on luonteeltaan kapea ja vähäliikenteinen tonttikatu. Suunnit-
telualuetta reunustaa pohjoisreunalta Pukinmäenkaaren alueellinen ko-
koojakatu, jonka eteläreunassa varaudutaan poikittaista baanalinjausta 
varten. Pukinmäenkaaren liikennemäärä tällä kohdalla on noin 3500 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Alueen itäreunassa kulkee pyöräilyn pää-
reitti, joka sijaitsee suureksi osaksi Liikenneviraston rata-alueella ja 
suojaviheralueella. Asteritie kuuluu alueelliseen pysäköintikieltoaluee-
seen. Pukinmäenkaaren nopeusrajoitus on 50 km/h ja Asteritien 30 
km/h.

Liikennesuunnitelma

Suunnitelmassa on esitetty tontin liikenteen kulkevan Asteritien kautta, 
sillä selvästi korkeamman katuluokituksen Pukinmäenkaarta eikä mah-
dollista baanalinjausta haluta häiritä tonttiliittymällä. Tämän takia suun-
nitelmassa esitetään Asteritien katutilan leventämistä, jotta koko Asteri-
tielle saadaan 5,5 metriä leveä ajorata ja jalkakäytävä alkaen Reseda-
tien risteyksestä kadun loppuun asti. Levennetty ajorata mahdollistaa 
vieraspysäköinnin kadun varressa. Samalla pysäköintiä saadaan siir-
rettyä pois kääntöpaikalta, jolloin siitä saadaan nykyistä toimivampi.

Liikenteelliset vaikutukset
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Asemakaavan mukainen täydennysrakentaminen tuottaa Asteritielle 
noin 50 ajoneuvoa vuorokaudessa lisää. Jalankulun olosuhteet parane-
vat uuden jalkakäytävän myötä.

Kustannukset

Asemakaavaselostuksessa katu- ja liikennealueiden kustannuksiksi on 
alustavasti arvioitu 150 000 euroa (alv 0 %).

Jatkotoimenpiteet

Alustavan liikennesuunnitelman perusteella laaditaan asemakaavan 
muistutusten ja lausuntojen jälkeen tarkennettu liikennesuunnitelma. 

Rakennusvirasto laatii alueesta katusuunnitelmat. Kadut rakennetaan 
alueen uuden maankäytön rakentamisen tahdissa.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Juha Ruonala, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37416

juha.ruonala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijainkartta
2 Piirustus 6711-3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen
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3
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, 
Kruunuvuorenrannan Kaivoskallioiden huviloiden tarkistettu ase-
makaavaehdotus (nro 12405) (a-asia)

HEL 2016-002627 T 10 03 03

Ksv 5404_1

Esitysehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 15.11.2016 päivätyn ja 9.5.2017 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12405 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 49. kaupunginosan (Laajasalo) kortteleita 49187-49188 sekä lä-
hivirkistys- ja urheilualueita 

Lisäksi lautakunta päättää

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, 
Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla koh-
dassa 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 Kruunuvuorenrannassa Tahvonlahden 
pohjukassa, Kaivoskallion luonnonsuojelualueen eteläpuolella ja Koira-
saarentien varrella olevaa aluetta. Alueella on lainvoimainen asema-
kaava nro 11950 Hopealaakso ja Kaitalahden laajennus vuodelta 2013.

Alueella sijaitsee kolme asemakaavalla suojeltua vanhaa puurakennus-
ta (sr-1), joista vanhin Kaivoshuvila on 1700-luvun loppupuolelta. Torni-
huvila sekä Alppimaja ovat 1800–1900-luvun taitteesta. Huvilatontit 
ovat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä 
RKY (Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus). Voimassa olevas-
sa kaavassa rakennukset on merkitty kaavaan P/s-merkinnällä, joka ei 
salli asumista. 

http://www.hel.fi/ksv
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Asemakaavamuutoksella mahdollisestaan kolmeen suojeltuun pienta-
loon myös asuminen ja niiden yhteyteen osoitetaan tontit seitsemälle 
uudelle pientalolle, jotka sopivat tyylillisesti ja mittakaavallisesti kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Kaivoshuvilan viereen Koi-
rasaarentien varteen kaavoitetaan kolme uutta rakennusta ja Alppima-
jan länsipuolelle liikuntapuiston puoleiselle rinteelle neljä. Alppimajan 
tontille saa rakentaa lisäksi ympäristöönsä soveltuvan talousrakennuk-
sen. 

Uutta kerrosalaa on 1 340 k-m2. 

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueen ja rakennukset. Kaavaratkaisu 
on tehty kaupungin aloitteesta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa asemakaavan muutoseh-
dotuksen julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja 
siitä saatiin lausunnot ja muistutuksia (3 kpl). Muistutukset kohdistuivat 
suunnitelmiin rakentaa luonnonsuojelualueen ja kulttuuriympäristön lä-
heisyyteen. Muistutusten mukaan suunniteltu rakentaminen on maa-
kuntakaavan ja osayleiskaavan vastainen ja laiton, kaventaa yleisen 
virkistysalueen käyttöä ja tuottaa vahinkoa rakennetulle kulttuuriperin-
nölle. Kaivoskallion huviloiden kaavavalmistelussa tulee selvittää oma-
kotitalotonttien ja uuden yleiskaavan yhteisvaikutus. Rakentaminen kat-
kaisisi Stansvik-Tullisaari vihervyöhykkeen. Kaivoskallion luonnonsuo-
jelualueen viereen ei tulisi rakentaa. Kaavassa tulisi ottaa huomioon 
enemmän lepakoiden saalistusreitit ja lisääntymispaikat. Kaava-alueen 
ulkopuolella olevia alueita tulisi muuttaa luonnonsuojelualueiksi.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaehdotukseen tehdyt 
muutokset ilmenevät myös Tehdyt muutokset -liitteestä.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin 
strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on lainvoimainen asemakaava nro 11950 (2013) Hopealaakso 
ja Kaitalahden laajennus. Asemakaavassa alue on merkitty lähivirkisty-
salueeksi sekä muuta kuin asumista sisältävän palvelurakennuksen 
korttelialueeksi, jonka kulttuurihistoriallinen arvo tulee säilyttää.



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 42 (178)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/3
09.05.2017

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

Alue rajautuu etelässä rakenteilla olevaan Koirasaarentiehen, pohjoi-
sessa Kaivoskallion luonnonsuojelualueeseen ja lännessä tulevaan lii-
kuntapuistoon.  

Sijaintinsa ansiosta Helsingin höyrylaivareitin varrella 1800-luvulta 
1900-luvun alkuun Stansvikin alueella oli vilkasta huvila-asutusta. Täs-
tä syystä Kruunuvuorenrannan Tahvonlahden pohjukassa olevat ja uu-
den Koirasaarentien varrella sijaitsevat huvilatontit on valtakunnallisesti 
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä RKY ja rakennukset on 
merkitty kaavaan P/s-merkinnällä, joka ei salli asumista. Alueen kolme 
vanhaa huvilarakennusta Kaivoshuvila, Tornihuvila ja Alppimaja on 
suojeltu kaavassa sr-1-merkinnällä. Näistä Kaivoshuvila on Laajasalon 
vanhimpia rakennuksia. Se on rakennettu 1700-luvun loppupuoliskolla 
ja liittyy alueella harjoitettuun kaivostoimintaan.

Huvilat ovat kaupungin omistuksessa ja tällä hetkellä Jyty Helsinki Ry:n 
vuokraamia ja virkistyskäytössä. 

Alueella on voimassa asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11950 
(tullut lainvoimaiseksi 7.6.2013). Kaavan mukaan alue on lähivirkistysa-
luetta sekä muuta kuin asumista sisältävän palvelurakennuksen kortte-
lialue, jonka kulttuurihistoriallinen arvo tulee säilyttää. Alue on valtakun-
nallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

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 15.11.2017 asettaa kaavaehdo-
tuksen julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä 16.12.2016–
23.1.2017.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin kolme muistutusta. Muistutukset kohdistui-
vat suunnitelmiin rakentaa luonnonsuojelualueen ja kulttuuriympäristön 
läheisyyteen. Muistutusten mukaan suunniteltu rakentaminen on maa-
kuntakaavan ja osayleiskaavan vastainen ja laiton, kaventaa yleisen 
virkistysalueen käyttöä ja tuottaa vahinkoa rakennetulle kulttuuriperin-
nölle. Kaivoskallion huviloiden kaavavalmistelussa tulee selvittää oma-
kotitalotonttien ja uuden yleiskaavan yhteisvaikutus. Rakentaminen kat-
kaisisi Stansvik-Tullisaari vihervyöhykkeen. Kaivoskallion luonnonsuo-
jelualueen viereen ei tulisi rakentaa. Kaavassa tulisi ottaa huomioon 
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enemmän lepakoiden saalistusreitit ja lisääntymispaikat. Kaava-alueen 
ulkopuolella olevia alueita tulisi muuttaa luonnonsuojelualueiksi.

Vastineet muistutuksiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 ympäristökeskus
 kiinteistövirasto
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristölautakunta
 kaupunginmuseo

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) toteaa, että suun-
nittelualueella tulee ottaa huomioon Kruunusillat-hankkeessa suunnitel-
lun Laajasalon raitiotien raitiotiekiskojen läheisyys ja siitä mahdollisesti 
aiheutuvat melu- ja tärinähaitat.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (11.1.2017) lausunnossa 
esitettiin, että asemakaavaa tulee täydentää esittämällä vastaukset ky-
symyksiin miten ulko-oleskelualueilla saavutetaan melun enimmäisoh-
jearvot sekä tulee ottaa kantaa ilmanlaadun turvaamiseen.

ELY-keskuksen myöntämän luonnonsuojelulain mukaisen poikkeuslu-
van ehdon 4) mukaan: "Nykyinen Koirasaarentie puretaan Kaivoshuvi-
lan ja Schaumanin huvilan kohdalla ja tiepohjalle istutetaan puustoa 
parantamaan siirtymäreittiä pohjoispuolelle." Kaavaratkaisussa ehto 
näyttää toteutuvan vain Kaivoshuvilan kohdalla ohjeellisella lep-merkin-
nällä. Asemakaavaa on tarkennettava poikkeusluvan mukaiseksi.

Kaivoshuvilaa koskevaan asemakaavamääräykseen tulee lisätä: Kai-
voshuvilassa sijaitsee lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikka, jonka 
hävittäminen ja heikentäminen on LSL 49.1 §:n nojalla kielletty.

Asemakaavamuutos huomioi rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön 
vaalimisen tavoitteet ansiokkaasti

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus. 



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 44 (178)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/3
09.05.2017

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

Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoseh-
dotuksesta. 

Kiinteistövirasto pitää asemakaavamuutosehdotuksen ratkaisuja hyvi-
nä. 

Yleisten töiden lautakunnan kannanotossa ehdotetaan korttelin 49188 
uudisrakentamisen poistoa ja tonttien muuttamista viheralueeksi piha-
piirin säilyttämiseksi. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin raken-
nettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY). Myös vanhojen huviloiden puu-
tarhat kuuluvat säilyttämisen pariin.

Kaupunginmuseon näkökulmasta olennaista on, että kulttuurihistorialli-
sesti merkittävien huviloiden säilyminen turvataan. Kaupunginmuseon 
näkemyksen mukaan niiden säilymistä tukee, että alueelle sallitaan uu-
sia mittakaavallisesti vanhoja huviloita vastaavia omakotitaloja. Suojel-
tujen huviloiden kunnostamisen ja korjaamisen tulee tapahtua vanhaa 
rakennustapaa ja alkuperäisiä materiaaleja kunnioittaen.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähköverkko 
Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ja pelastuslautakun-
ta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusrapor-
tissa. 

Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaeh-
dotukseen on tehty muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavaeh-
dotuksen sisältöä.

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, lausunnot ja vuorovaikutusraportti sekä 
Tehdyt muutokset -liite. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset
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Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
(10/2016, Alv 0 %) seuraavasti:

Katualueet 0,7 milj. euroa
Puisto- ja virkistysalueet  0,2 milj. euroa
  
Yhteensä 0,9 milj. euroa

Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 
640 €/k-m2. Kustannuksen suuruus johtuu kaavoitettavan alueen pie-
nestä pinta-alasta sekä pientalomaisesta luonteesta.

Uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kaupungille on arvioitu kertyvän 
tonttien rakennusoikeuden myymisestä sekä vuokraamisesta noin 1 
miljoonaa euroa. Edellisessä laskelmassa ei ole otettu huomioon Sr-1 
merkittyjen rakennusten käyttötarkoituksen muutoksen ALY/s aiheutta-
mia talousvaikutuksia.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Elina Ahdeoja, arkkitehti, kaavan valmistelu, puhelin: 310 37059

elina.ahdeoja(a)hel.fi
Suvi Huttunen, arkkitehti, kaavan valmistelu, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Aleksi Räisänen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37229

aleksi.raisanen(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asia, yhdyskuntatekniikka, puhe-
lin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, pohjarakentaminen, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, runkoääni ja tärinä, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, kaavatalous, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, vuorovaikutus, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12405 kartta, päivätty 

15.11.2016, muutettu 9.5.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12405 selostus, päivätty 
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15.11.2016, muutettu 9.5.2017
5 Havainnekuva, 15.11.2016
6 Tehdyt muutokset
7 Vuorovaikutusraportti 15.10.2016, täydennetty 9.5.2017
8 Muistutukset
9 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 7

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 07.02.2017 § 18

HEL 2016-002627 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Kruunuvuorenrannan 
(49.ko) asemakaavan muutoksesta nro 12405:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutok-
seen nro 12405. Kaava luo edellytykset palo- ja pelastusturvallisuuden 
huomioonottamiselle jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Joonatan Suosalo, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31030222

joonatan.suosalo(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 31.01.2017 § 51

HEL 2016-002627 T 10 03 03
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Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee Kaivoskallion luonnonsuojelualueen ete-
läpuolella ja Koirasaarentien varrella olevaa aluetta, joka sijaitsee Laa-
jasalossa Kruunuvuorenrannassa Tahvonlahden pohjukassa.

Asemakaavassa on monilta osin huomioitu luonto- ja kulttuurihistorialli-
set arvot sekä rakennusviraston asemakaavaluonnoksesta antaman 
kannanoton asiat. Kuitenkin edellisissä kaavavaiheissa ja tässä muuto-
sehdotuksessa on jonkin verran ristiriitaisuutta. 

Uudenmaan maakuntakaavan, vaihemaakuntakaavan ja voimassa ole-
van osayleiskaavan mukaan alue on merkitty virkistysalueeksi. Osay-
leiskaavassa puolestaan korostetaan alueen arvoa kulttuurihistorialli-
sesti merkittävänä ympäristönä: alue kuuluu valtakunnallisesti merkittä-
viin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY). 

Valmisteilla olevassa asemakaavassa korostetaan kulttuurihistoriallis-
ten rakennusten säilyttämistä. RKY-merkintä tarkoittaa kuitenkin koko 
rakennetun kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön säilyttämistä, 
joten myös vanhojen huviloiden puutarhat kuuluvat säilyttämisen pariin. 

Edellä mainitut tavoitteet täyttyisivät paremmin, jos korttelista 49188 
poistettaisiin uudisrakentaminen samalla laajentaen Kaivoshuvilan tont-
tia. Loppu Koirasaarenkujan ja Koirasaarentien välisestä alueesta mer-
kittäisiin viheralueeksi. Lisäksi uudisrakennusten sijoittaminen tiiviisti 
kahden kadun väliin jäävälle, kapealle kaistalle muuttaa huvilayhdys-
kunnan luonteen kylämaiseksi, mitä se ei ole ollut. 

Yllä mainittu muutosehdotus toteutuessaan tukisi alueen rakennetun 
kulttuuriympäristön suojelua. Se olisi myös enemmän RKY-alueen ta-
voitteiden mukaista. Ehdotettu muutos turvaa myös suojeltujen lepakoi-
den elinolot. 

Kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu rakennusvirastolle kustannuk-
sia katu- ja viheralueiden rakentamisesta yhteensä noin 0,9 miljoonaa 
euroa. 

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640
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birgitta.rossing(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 26.1.2017

HEL 2016-002627 T 10 03 03

Kiinteistöviraston antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle Kruunuvuoren-
rannan kaivoskallion huviloiden asemakaavanmuutosehdotuksesta nro 
1245 seuraavan lausunnon:

Kiinteistövirasto pitää asemakaavamuutosehdotuksen ratkaisuja hyvinä 
ja sillä ole muuta lausuttavaa asemakaavamuutosehdotuksesta.

Asemakaavamuutosalue on kaupungin omistuksessa ja maankäyttö-
korvaussopimuksella ei ole täten tarvetta.

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.01.2017 § 12

HEL 2016-002627 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.12.2016

HEL 2016-002627 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 2.12.2016
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Kaupunginmuseo tarkastelee kaavahanketta kulttuuriympäristön vaali-
misen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Alueella on lainvoimainen asemakaava nro 11950 (2013) Hopealaakso 
ja Kaitalahden laajennus. Asemakaavassa alue on merkitty lähivirkisty-
salueeksi sekä muuta kuin asumista sisältävän palvelurakennuksen 
korttelialueeksi, jonka kulttuurihistoriallinen arvo tulee säilyttää.

Alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä 
(RKY 2009, Helsingin höyrylaivareitin kesähuvila-asutus). Korttelialuei-
den rakennukset Kaivoshuvila, Tornihuvila (Schaumanin huvila) sekä 
Alppimaja sijaitsevat vanhan Koirasaarentien varressa. Näistä Kaivos-
huvila on Laajasalon vanhimpia rakennuksia. Se on rakennettu 1700-
luvun loppupuoliskolla ja liittyy alueella harjoitettuun kaivostoimintaan. 
Huvilat on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa sr-1-merkinnäl-
lä.

Asemakaavan muutoksessa alueen vanhojen rakennusten viereiset 
korttelialueet on osoitettu uusille historiallisten rakennusten arkkitehtuu-
rin ja mittakaavan huomioon ottaville erillispientaloille. Koirasaarentien 
suuntaisen korttelin 49188 neljän pientalon tontit (AO) ovat kaavassa 
määrätty rakennettavaksi modernein mansardikatoin. Liikuntapuiston 
suuntaan laskevaan rinteeseen kortteliin 49187 (AO) voidaan rakentaa 
neljä modernia aumakattoista pientaloa viereisen Alppimaja-rakennuk-
sen kattomuodon mukaan. Nämä rakennukset sijaitsevat samalla tontil-
la 49187/2 (AO) ja niillä on yhteinen paikoitus tontin itäpuolella. Uusien 
rakennusten kattojen korot sovitetaan vanhojen rakennusten korkeu-
teen. Kerroskorkeus saa olla enintään kolme metriä. Uudet pientaloton-
tit Koirasaarentien varrella ovat loivassa rinteessä kun taas liikuntapuis-
ton suuntaan oleva pientalotontti on jyrkässä puustoisessa rinteessä. 

Suojellut huvilarakennukset sijaitsevat asuin-, liike- ja toimistoraken-
nusten sekä julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueella, jonka kult-
tuurihistoriallinen arvo tulee säilyttää (ALY/s). Tämä tarkoittaa, että 
myös asuminen on rakennuksissa sallittua. Rakennukset ovat kaikki 
suojeltu sr-1-merkinnällä. Myös pihapiirit on suojeltu /s määräyksellä. 
Uuden Koirasaarentien valmistuttua vanha tie palvelee ainoastaan näi-
tä ja tulevia uusia rakennuksia. Vanhan tien linjausta siirretään hieman 
pohjoiseen, jotta Kaivoshuvilalle jää enemmän pihapiiriä. Vanhan Koi-
rasaarentien linjauksen paikalle Kaivoshuvilankujan eteläpuolelle on 
asemakaavassa osoitettu istutettava puurivi.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset maisemaan ja kaupunkikuvaan on 
arvioitu vähäisiksi. Sen toteuttaminen muuttaa paikallisesti Koirasaa-
rentien pohjoisreunan katumiljöötä. Kulttuurihistoriallisen rakennuskan-
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nan ehdoilla tehtävä uudisrakentaminen muuttaa nykyisin irrallaan 
muusta Kruunuvuorenrannan rakenteesta sijaitsevat vanhat huvilat 
osaksi laajempaa pihapiiriä ja pientalokortteleita. Kaavaratkaisun arvioi-
daan eheyttävän kaupunkikuvaa ja vahvistavan alueen luonnetta.

Selostuksessa todetaan, että asemakaavamuutoksen tärkein tavoite on 
vaalia alueen kulttuuriperintöä ja pyrkiä turvaamaan suojeltujen raken-
nusten säilyminen myös tulevaisuudessa. Maltillinen uudisrakentami-
nen täydentää alueen kerroksellista rakennuskantaa.

Kaupunginmuseon näkökulmasta olennaista on, että kulttuurihistorialli-
sesti merkittävien huviloiden säilyminen turvataan. Kaupunginmuseon 
näkemyksen mukaan niiden säilymistä tukee, että alueelle sallitaan uu-
sia mittakaavallisesti vanhoja huviloita vastaavia omakotitaloja. Suojel-
tujen rakennusten mahdollinen uusi ympärivuotinen käyttö asettaa 
haasteita suunnittelulle. Suojeltujen huviloiden kunnostamisen ja kor-
jaamisen tulee tapahtua vanhaa rakennustapaa ja alkuperäisiä materi-
aaleja kunnioittaen.

Kaupunginmuseolla ei ole asemakaavan muutosehdotuksesta muuta 
huomautettavaa.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 12.12.2016

HEL 2016-002627 T 10 03 03

HKL-liikennelaitos toteaa asiasta seuraavaa:

Suunnittelualueella tulee ottaa huomioon Kruunusillat-hankkeessa 
suunnitellun Laajasalon raitiotien raitiotiekiskojen läheisyys ja siitä 
mahdollisesti aiheutuvat melu- ja tärinähaitat.

Lisätiedot
Simo Karjalainen, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 36888

simo.karjalainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.11.2016 § 393

HEL 2016-002627 T 10 03 03

Ksv 5404_1
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Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 asettaa 15.11.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12405 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 49. kau-
punginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) kortteleita 49187–
49188, lähivirkistys- ja urheilualueita.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

     www.hel.fi/ksv

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot.

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12405 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Elina Ahdeoja, arkkitehti, puhelin: 310 37059

elina.ahdeoja(a)hel.fi
Aleksi Räisänen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37229

aleksi.raisanen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/ksv
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3
Kaivoshuvilankujan liikennesuunnitelma (a-asia)

HEL 2016-009716 T 08 00 00

Hankenumero 5404_2

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluo-
saston piirustuksen 6727-3 mukaisen Kaivoshuvilankujan liikennesuun-
nitelman.

Tiivistelmä

Kaivoshuvilankujan asemakaavaehdotus (piirustus 12405) on lautakun-
nan listalla asemakaavapäällikön asiana ja sen yhteydessä on laadittu 
liikennesuunnitelma (piirustus 6727-3). Suunnitelmassa on esitetty ase-
makaavan mahdollistamat järjestelyt jalankululle, pyöräliikenteelle, 
joukkoliikenteelle sekä autoliikenteelle.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 22.11.2016 Kaivoshuvilanku-
jan asemakaavaehdotuksen ja siihen liittyvän alustavan liikennesuunni-
telman (piirustus 6660-3). Uusi liikennesuunnitelma (piirustus 6727-3) 
korvaa alustavan liikennesuunnitelman.

Muutokset suunnitelmaan

Jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyden poikkileikkauksen mitoitusta on 
tarkistettu puistossa kulkevan väylän osalta neljästä metristä kolmeen 
metriin. Suunnitelmaan ei ole tehty muita oleellisia muutoksia.

Suunnitelma

Jalankulku

Alueen läpi kulkee jalankulun ja pyöräliikenteen yhteys Koirasaarentien 
pysäkeiltä kohti Kaitalahtea. Kaivoshuvilankujan itäpäästä jatkuu jalan-
kulun yhteys puiston läpi Koirasaarentielle. Kaivoshuvilankujalla ei ole 
jalkakäytäviä. 

Pyöräliikenne
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Kaivoshuvilankujalla on pyöräliikenne ajoradalla. Kaivoshuvilankujalta 
on yhdistetty jalankulun ja pyöräliikenteen yhteys Koirasaarentieltä koh-
ti Kaitalahtea. 

Joukkoliikenne

Koirasaarentiellä on suunniteltu kulkevan pikaraitiotie Laajasalon ja 
keskustan välillä sekä linja-autoliikenne Herttoniemen metroasemalle. 
Nykyisin Koirasaarentiellä on Kaivoshuvilankujan liittymässä yhteis-
käyttöpysäkki linja-autoliikenteelle ja tulevalle raitioliikenteelle. Pysäkki-
järjestelyt Koirasaarentien ja Kaivoshuvilankujan liittymässä suunnitel-
taneen raitiotien jatkosuunnittelun yhteydessä siten, että raitiotielinja tu-
lee kulkemaan omalla kaistallaan pikaraitiotietä koskevien suunnittelu-
periaatteiden mukaisesti ja linja-autot tulevat kulkemaan ajoradalla. Lä-
himmälle raitiovaunupysäkille Haakoninlahdenkadulle on 350 metriä. 
Linja-autopysäkki on alle 100 metrin päässä.

Ajoneuvoliikenne

Koirasaarentieltä on liittymä Kaivoshuvilankujalle, joka jatkuu pysäköin-
tialueen läpi. Pysäköintipaikat palvelevat kaavassa 11950 esitetyn ur-
heilupuiston ja virkistyspalvelujen käyttäjiä. Asemakaavan 11950 mu-
kaiset kolmekymmentä autopaikkaa mahtuvat pysäköintipaikalle. Ka-
tualue jatkuu pysäköintipaikkojen jälkeen seitsemän metriä leveänä. 
Ajorata on viisi metriä leveä ja katualueelle on varattu lisäksi metrin va-
ruste- ja lumitilat molemmin puolin. Liikennemäärä Kaivoshuvilankujalla 
tulee olemaan pieni vähäisen asutuksen vuoksi. Kadun alkupäähän ra-
joittuville pysäköintipaikoille liikennettä on hieman enemmän. 

Pysäköinti

Kaivoshuvilankujan länsipäässä on urheilu- ja virkistyspalvelujen käyt-
täjiä palvelevia pysäköintipaikkoja. Kaivoshuvilankujan itäpäässä on 
kääntöpaikan yhteyteen suunniteltu kaksi vieraspysäköintipaikkaa.

Kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 0,9 
milj. euroa, josta katualueiden rakentamisesta 0,7 milj. euroa ja puisto- 
ja virkistysalueista 0,2 milj. euroa.

Vuorovaikutus

Liikennesuunnitelma on ollut nähtävissä kaavan yhteydessä.

Jatkotoimenpiteet
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Rakennusvirasto laatii alueesta katusuunnitelman. Kadut rakennetaan 
alueen uuden maankäytön rakentamisen tahdissa.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Aleksi Räisänen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37229

aleksi.raisanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6727-3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Liite 2

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen
HKL-liikelaitoksen johtokunta/Ville Lehmuskoski

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.11.2016 § 394

HEL 2016-009716 T 08 00 00

Hankenumero 5404_2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä liikennesuunnitteluo-
saston piirustuksen 6660-3 mukaisen Kaivoshuvilankujan alustavan lii-
kennesuunnitelman.

15.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
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Reetta Putkonen

Lisätiedot
Aleksi Räisänen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37229

aleksi.raisanen(a)hel.fi
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4
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Ida 
Aalbergin puiston länsiosan (Ida Aalbergin tie 6) tarkistettu asema-
kaavaehdotus (nro 12423) (a-asia)

HEL 2015-013800 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0740_43, karttaruutu 679494

Esitysehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 18.10.2016 päivätyn ja 9.5.2017 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12423 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) korttelin 29134 
tonttia 3, korttelin 29138 tonttia 15 sekä puisto-ja katualueita (muo-
dostuu uusi kortteli 29142).

Lisäksi lautakunta päättää

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen. 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 (kaavaratkaisu) koskee Ida Aalbergin puiston 
länsiosaa, joka sijaitsee Pohjois-Haagassa Ida Aalbergin tien varrella. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa kaksikerroksisen 1650 k-m² kokoisen päi-
väkotirakennuksen rakentamisen Ida Aalbergin puiston länsiosaan jul-
kisten lähipalveluiden korttelialueelle. Nykyinen leikkipuisto kunnoste-
taan ja sen tarvitsemat sisätilat sijoitetaan samaan rakennukseen päi-
väkodin kanssa. Uusi päiväkoti tarvitaan korvaamaan päiväkoti Ella 
(Näyttelijäntie 17), joka on myöhemmin tarkoitus purkaa rakennuksen 
huonokuntoisuuden vuoksi.  

http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/
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Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa uuden päiväkodin rakenta-
misen, jonka saavutettavuus ostoskeskuksen lähellä ja eri liikennemuo-
tojen reittien varrella on erinomainen ja täydentää Pohjois-Haagan pal-
veluita.

Kaavaratkaisu mahdollistaa myös kiertoliittymän rakentamisen Näytteli-
jäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien risteykseen, mikä pa-
rantaa alueen liikenneturvallisuutta. Polkupyöräilyn olosuhteita paran-
netaan. 

Ida Aalbergin puiston länsiosa on osa Pohjois-Haagan kaupunginosa-
puistoa. Lisäksi se toimii ekologisena yhteytenä Keskuspuiston ja Län-
sipuiston välillä. Kaavaratkaisu säilyttää puiston virkistystoiminnat ja 
metsäpuiston luonteen. Puiston ulkoilureitit muuttuvat hieman, mutta 
virkistysyhteydet säilyvät sujuvina. 

Tontti 29138/15 on yksityisomistuksessa. Muu suunnittelualue on Hel-
singin kaupungin omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta. 

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot ja muis-
tutus (1 kpl). Esitetyt huomautukset kohdistuivat liikennesuunnitelman 
ratkaisuihin ja kaupunkikuvaan, suojelumääräyksiin ja johtokujaan sekä 
leikkipuiston kustannusarvioon ja jatkosuunnitteluun.  

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät myös Tehdyt muutok-
set -liitteestä.

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

Kaava-alue on osa Pohjois-Haagan kaupunginosaa. Alueelle ominaisia 
ovat 1950-luvulla rakennetut asuinkerrostalot, jotka edustavat tyypillistä 
rakentamistapaa harjakattoineen ja rapattuine julkisivuineen. 

Kaava-alue on pääosin puistoa. Puistoalue on luonteeltaan tyypillinen 
50-luvun metsäinen viheraluevyöhyke ja hoidettu melko luonnonmukai-
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sena. Ida Aalbergin puisto ja Runar Schildtin puisto muodostavat Poh-
jois-Haagan kaupunginosapuiston. Puistot muodostavat myös tärkeän 
itä-länsisuuntaisen viher- ja virkistysyhteyden Keskuspuiston ja läntisen 
vihersormen välillä. Itä-länsisuuntainen ulkoilutie johtaa alikäytävän 
kautta Keskuspuistoon Hämeenlinnanväylän itäpuolelle. Tämä Pohjois-
Haagan läpäisevä puistoakseli on merkitty Uudenmaan maakuntakaa-
vassa viheryhteystarpeeksi eli virkistykselliseksi ja ekologiseksi yhtey-
deksi. Myös Helsingin uudessa yleiskaavassa yhteys on pääulkoilureit-
ti. 

Puistoalueella toimii suosittu Pohjois-Haagan leikkipuisto, joka perus-
tettiin vuonna 1958. Leikkipuistossa on yksikerroksinen leikkipuistora-
kennus, varasto, leikkialueita, kahluualtaat ja pallokenttä sekä useita ul-
koiluteitä. 

Kaava-alueeseen kuuluu myös ruotsinkielinen päiväkoti Lasse-Maja, 
joka on rakennettu vuonna 1988.

Ida Aalbergin tien pohjoispuolella sijaitsee Pohjois-Haagan ostoskes-
kus, joka on valmistunut vuosina 1959-60.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1952–2008. Niissä 
alue on merkitty puistoksi, katualueeksi, autopaikkojen korttelialueeksi 
(tontti 29138/15) ja yleisen rakennuksen tontiksi (tontti 29134/3).

Yleiskaava 2002:ssa alue on pääosin merkitty virkistysalueeksi. Osa 
virkistysalueesta on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteelli-
sesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Muu suun-
nittelualue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2017) 
alue on asuntovaltaista aluetta (A2 ja A3), jonka läpi on merkitty itä-län-
sisuuntainen viheryhteys. 

Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen 
aluetta, jonka läpi on merkitty viheryhteystarve. Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista muistutuksesta ja lausunnoista sekä 
vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 18.10.2016 asettaa kaavaehdo-
tuksen julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä 18.11.–
19.12.2016.

Muistutus

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. Muistutus kohdistui liikenne-
suunnitelman kiertoliittymään ja sen kaupunkikuvaan sekä pyörätiehen 
ja bussipysäkkeihin.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 kaupunginmuseo
 kiinteistövirasto 
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta 
 ympäristölautakunta

Helen Sähköverkko Oy:n lausunto kohdistui jakeluverkon kaapelien 
siirtoon siirrosta aiheutuviin kustannuksiin.  

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n lausunto koh-
distui puistoalueen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin ja niihin liittyvän joh-
tokujan lisäämiseen kaavakarttaan. 

Kaupunginmuseon lausunto kohdistui leikkipuistossa sijaitsevaan talvi-
liukumäen suojelutarpeeseen ja kahluualtaiden suojeluun.  

Kiinteistöviraston lausunto kohdistui maanomistukseen ja -hankintaan, 
päiväkodin hyvään sijaintiin ja saavutettavuuteen sekä liikenneturvalli-
suuteen. 

Pelastuslautakunta lausunto kohdistui pelastustie- ja nostopaikkajärjes-
telyjen jatkosuunnitteluun sekä paloposteihin. 

Yleisten töiden lautakunta lausunto kohdistui tarkentuneeseen kustan-
nusarvioon leikkipuiston ulkoalueiden uudelleen järjestelyistä.  

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: rakennusvalvontavi-
rasto, sosiaali- ja terveysvirasto, ympäristölautakunta, Liikennevirasto 
ja Helen Oy.
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vastineet muistutukseen ja lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusrapor-
tissa. 

Muistutuksessa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaeh-
dotukseen 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 muistutus, lausunnot ja vuorovaikutusraportti sekä Teh-
dyt muutokset -liite.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti: Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja 
Adolf Lindforsin tien alustavan liikennesuunnitelman mukainen katura-
kentaminen kaavamuutosalueella 700 000 euroa ja Ida Aalbergin tien 
runkohulevesiviemärin sekä tonttivesijohdon siirto noin 130 000 euroa.

Lisäksi liikennesuunnitelman mukaiset katujärjestelyt aiheuttavat johto-
siirtoja, joiden kustannuksia ei ole kaavoituksen yhteydessä arvioitu.

Leikkipuiston ulkoalueiden uudelleenjärjestelystä aiheutuu kaupungille 
kustannuksia ilman arvonlisäveroa n. 700 000 euroa.

Asemakaavan toteuttajalle aiheutuu kustannuksia olemassa olevien ra-
kennuksien purkamisesta ja uusien rakennuksien toteuttamisesta.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Anu Lämsä, maisema-arkkitehti, maankäyttö ja maisema, puhelin: 310 37479

anu.lamsa(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
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Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12423 kartta, päivätty 

18.10.2016, muutettu 9.5.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12423 selostus, päivätty 

18.10.2016, muutettu 9.5.2017
5 Havainnekuva
6 Ida Aalbergin puiston länsiosan viitesuunnitelma
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti 18.10.2016, täydennetty 9.5.2017 ja asukastilai-

suuden muistio 15.2.2016
9 Muistutus
10 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 8

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola

Päätöshistoria

Kiinteistövirasto 3.1.2017

HEL 2015-013800 T 10 03 03

Yleistä

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kiinteistöviraston lausuntoa Pohjois-
Haagassa sijaitsevan Ida Aalbergin puiston länsiosan asemakaavan 
muutoksesta 12423.

Asemakaavan muutos mahdollistaa kaksikerroksisen noin 1650 k-m2 
kokoisen päiväkotirakennuksen rakentamisen Ida Aalbergin puiston 
länsiosaan julkisten lähipalveluiden korttelialueelle. Nykyinen leikkipuis-
to kunnostetaan ja sen tarvitsemat sisätilat sijoitetaan samaan raken-
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nukseen päiväkodin kanssa. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös kierto-
liittymän rakentamisen Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lind-
forsin tien risteykseen.

Maanomistus ja –hankinta sekä kaavan toteutuskustannukset

Tontti 29138/15 on yksityisomistuksessa. Muu suunnittelualue on Hel-
singin kaupungin omistuksessa sen ollessa pääosin puistoa tai sisäisel-
lä vuokrauksella kiinteistöviraston tilakeskuksen hallinnassa. Kaavarat-
kaisu on tehty kaupungin aloitteesta ja asemakaavan muutoksen poh-
jana on ollut kiinteistöviraston tilakeskuksen tilaama ja Ramboll Oy:n 
laatima viitesuunnitelma päiväkodin ja leikkipuiston sijoittumisesta Ida 
Aalbergin puistoon.

Kaavassa kaavoitetaan pienessä määrin yksityisen omistamaa aluetta 
yleiseen käyttöön (kaduksi) mikä edellyttää po. maan hankkimista kau-
pungin omistukseen.

Edelleen kaavan toteuttaminen edellyttää johtosiirtoja. Johtosiirtojen 
minimointimahdollisuutta selvitettiin osana kaavavalmistelua, mutta 
mm. päiväkotitoimintoihin osoitetun tilan rajallisuudesta johtuen sekä 
monien eri tilatarpeiden yhdistämisen vuoksi esimerkiksi uuden päivä-
kotirakennuksen sijaintia ei valmistelussa muutettu. 

Lopuksi

Kaava mahdollistaa hyvien kulkuyhteyksien varrelle päiväkodin. Päivä-
koti tarvitaan korvaamaan vanha päiväkoti, joka on tarkoitus purkaa ra-
kennuksen huonokuntoisuuden vuoksi. Kaavaratkaisulla myös paran-
netaan alueen liikenneturvallisuutta. Kaupunginosaa kehitetään moni-
puolisena ja palvelut ovat hyvin saavutettavissa.

Lisätiedot
Anne Nahi, Valvontalakimies, puhelin: 09 310 64332

anne.nahi(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 16.12.2016

HEL 2015-013800 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 28.10.2016

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupungin-
museolta lausuntoa asemakaavan muutosehdotukseen, joka koskee 
Pohjois-Haagassa sijaitsevan Ida Aalbergin puiston länsiosaa. Kaupun-
ginmuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihisto-
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rian ja kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu pyydetty-
nä seuraavaa.

Kaupunginmuseo on lausunut asiasta aiemmin osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmavaiheessa 19.2.2016. Tuolloin todettiin, että leikkipuisto tu-
lee kunnostaa sen alkuperäiset ominaispiirteet huomioon ottaen ja että 
puiston kunnostussuunnitelman yhteydessä tulee myös tutkia tarkem-
min puiston syntyhistoria, suunnitelmat ja toteutuneisuus sekä kasvilli-
suus ja myöhemmät muutokset. Lisäksi museo edellytti lausunnos-
saan, että uusi päiväkotirakennus tulee suunnitella laadukkaana ja 
paikkaan sovitettuna eikä se saa tuhota puiston alkuperäisiä rakenteita, 
säilyneitä pintamateriaaleja tai olennaista kasvillisuutta. Asemakaavan 
muutoksen yhteydessä tulee selvittää, onko puistolla sellaisia kulttuuri-
historiallisia ja puistohistoriallisia arvoja, joiden vuoksi se tulisi suojella.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on laatinut sittemmin 
Pohjois-Haagan leikkipuiston ympäristöhistoriallisen koosteen (Niina 
Strengell 22.8.2016), jossa selvitetään puiston rakennushistoriaa. Kau-
punginmuseo toteaa kuitenkin, että vaikkei koosteessa mainittua leikki-
puiston etelälaidan kallioille valettua betonista talviliukumäkeä ole mer-
kitty alkuperäissuunnitelmiin, on sillä merkitystä leikkipuiston rakenne-
tulle kokonaisuudelle. Talviliukumäki hyödyntää ympäröivää kallio-
maastoa yhdistäessään luontevasti rakennetun puistoympäristön kal-
lioiseen luonnonmaastoon. Talviliukumäki on vakiintunut osa leikkipuis-
tokokonaisuutta ainakin 1960-luvun lopulta asti. Näin ollen kaupungin-
museo esittää talviliukumäkeä liitettäväksi suojelun piiriin.

On hyvä, että lehmusrivi ja kahluualtaat liuskekivettyine ympäristöineen 
merkitään kaavaan suojeltavina osina. Kaupunginmuseo esittää, että 
ne säilyisivät jatkossakin kahluualtaina. Jos niille tulee uusi käyttötar-
koitus, se ei saa olla altaiden rakenteisiin tai ulkoasuun kajoavaa. Rikki-
näiset kahluualtaat tulee kunnostaa asianmukaisesti niiden alkuperäi-
set ominaispiirteet ja materiaalit säilyttäen. 

Ida Aalbergin tien pohjoispuolella suunnittelualue rajautuu osin I maail-
mansodan aikaiseen linnoituslaitteeseen. Mikäli suunnittelualueella teh-
tävät toimenpiteet kohdistuvat linnoituslaitteisiin tai niitä tulee esiin, on 
oltava yhteydessä kaupunginmuseon arkeologiin.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 19.2.2016

Lisätiedot
Maaret Louhelainen, tutkija, puhelin: +358403347014

maaret.louhelainen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 13.12.2016 § 146
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HEL 2015-013800 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon asemakaavan muutok-
sesta nro 12423, Ida Aalbergin puiston länsiosa:

Tontin ja sisäänajoväylien suunnittelussa on otettava huomioon pelas-
tustie- ja nostopaikkajärjestelyt niin, että ne ovat käyttökelpoisia myös 
talviolosuhteissa. Tontille on suunniteltava riittävä sammutusveden 
saanti maanpäällisiä paloposteja käyttäen.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 13.12.2016 § 378

HEL 2015-013800 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 29.11.2016 § 465

HEL 2015-013800 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutoksessa nykyistä puistoaluetta (VP) muutetaan jul-
kisten lähipalveluiden korttelialueeksi (YL), jolla mahdollistetaan kaksi-
kerroksisen päiväkodin sijoittaminen tontille. Uusi rakennus sijoittuu 
pääosin nykyisen, purettavan leikkipuistorakennuksen kohdalle.
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Puistoalueella toimii suosittu Pohjois-Haagan leikkipuisto, joka perus-
tettiin vuonna 1958. Leikkipuiston sisätilat on suunniteltu sijoitettavaksi 
samaan rakennukseen päiväkodin kanssa. Leikkipuiston alkuperäiset 
piirteet, kuten kahluualtaat ja lehmusrivi on huomioitu kaavassa suoje-
lumerkinnöin. Kahluualtaiden suojelumääräys sallii niiden käyttötarkoi-
tuksen muuttamisen.

Katualueen rajausta on tarkistettu Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja 
Adolf Lindforsin tien risteykseen suunnitellun kiertoliittymän kohdalla.

Asemakaavaratkaisu vähentää virkistysaluetta hieman yli puoli hehtaa-
ria (5 968 m2) katualueen järjestelyjen ja uuden päiväkotitontin vuoksi.

Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien kadunrakenta-
misesta aiheutuu rakennusvirastolle kustannuksia arviolta 700 000 eu-
roa. Lisäksi tulee varautua katujärjestelyihin liittyvien johtosiirtojen kus-
tannuksiin, joita ei ole kaavoituksen yhteydessä arvioitu. Leikkipuiston 
ulkoalueiden uudelleenjärjestelyistä koituu rakennusvirastolle kustan-
nuksia arviolta 700 000 euroa.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi
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5
Alppiharjun Harjuportin asemakaavaehdotus ja sen asettaminen 
nähtäville (nro 12460) (a-asia)

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Ksv 0858_3, karttaruutu 675497c

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

 asettaa 9.5.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12460 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 12. kau-
punginosan (Alppiharju) korttelin 358 tontteja 59 ja 61.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

  

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijoilta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Tiivistelmä

http://www.hel.fi/ksv
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Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee osoitteita Hämeentie 62 
ja 64, jotka sijaitsevat Alppiharjussa, Kurvissa. Kaavaratkaisu mahdol-
listaa tonteilla sijaitsevien asuinkerrostalojen korottamisen. Lisäksi Hä-
meentie 62 (12/358/59) tontilla piharakennuksen käyttötarkoitus muute-
taan kokonaan asumiseksi.

Tavoitteena on mahdollistaa tonttien täydennysrakentaminen joukkolii-
kenteen solmukohtien yhteydessä. Lisäksi tavoitteena on kaupunkiku-
van eheyttäminen.

Uutta asuntokerrosalaa on 3 210 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 
70.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kaupunki-
rakennetta tiivistetään metroaseman ympäristössä. Kurvin pohjoisnur-
kan korottaminen parantaa ja eheyttää alueen kaupunkikuvaa. Korotuk-
sen myötä Hämeentien ja Mäkelänkadun risteysalueen talot saavat yh-
tenäisemmän mittakaavan.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

Esittelijän perustelut

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

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on tällä hetkellä 5-kerroksiset asuinkerrostalot.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1982) alue on asuinkerrostalojen 
korttelialuetta (AK).

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa:

 rakennusvalvontavirasto
 ympäristökeskus
 kiinteistövirasto
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Ympäristökeskuksen kannanotto kohdistui Hämeentien ja Teollisuuska-
dun liikenteen aiheuttamien melun ja ilmanepäpuhtauksien tarkempaan 
huomioimiseen kaavaratkaisussa. Kaupunginmuseon kannanotto koh-
distui kaavaratkaisun yksityiskohtaisen ulkoasun määrittämisestä ai-
heutuviin mahdollisiin myöhempiin ongelmiin. Kiinteistöviraston tilakes-
kus kiinnitti huomiota naapurirakennuksen pihan varjoisuuteen korotuk-
sen toteutuessa.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
vissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon 
kaavatyössä siten, että ilmanvaihtoa koskevia määräyksiä on tarken-
nettu ja selostusta on tarkennettu ilmanlaadun osalta, lisäksi ulkoasua 
koskevia määräyksiä on yleistetty.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
via mielipidekirjeitä saapui 5 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty 
asukastilaisuudessa ja puhelimitse. Mielipiteet kohdistuivat rakennuk-
sen ulkonäköön, piharakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen tar-
koituksenmukaisuuteen. Nähtiin, että kaavamuutos rajoittaa naapuri-
tonttien käyttöä. Lisäksi toivottiin, että nykyisin tontille sijoittuva raken-
nus (Hämeentie 64) puretaan ja tilalle suunniteltaisiin kokonaan uusi 
rakennus ja samalla tarkasteluun otettaisiin nykyinen Lääkäriliiton talo 
(Mäkelänkatu 2). Nähtiin myös, että korotus varjostaa naapuri raken-
nuksia ja johtaa tuuliolosuhteiden muutoksiin Kurvissa. Lisäksi mielipi-
teissä tuotiin esiin yksittäisten kaavamääräysten, kuten yksinomaan 
Hämeentielle avautuvien asuntojen kieltäminen sekä perheasuntoja 
vaativan määräyksen johtavan liian kalliiseen toteutukseen. Mielipitees-
sä tuotiin esiin, ettei alue ja tontit ole lapsiperheille soveltuvia.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kaavamääräyk-
siä korotusosan suhteen on väljennetty, lisäksi ilmanlaatua on tutkittu 
yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

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

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seu-
raavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta/kiinteistövirasto
 pelastuslautakunta
 rakennuslautakunta/rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta/rakennusvirasto
 ympäristölautakunta/ympäristökeskus
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulu-
matonta aluetta.

Kiinteistövirasto käynnistänee kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) 
tekemän päätöksen mukaisen maankäyttösopimusmenettelyn yksityis-
ten maanomistajien kanssa.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 kartta, päivätty 9.5.2017
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4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 selostus, päivätty 
9.5.2017

5 Viitesuunnitelma
6 Tilastotiedot
7 Kustannukset
8 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017 ja asukastilaisuuden 7.12.2015 muistio
9 Mielipidekirjeet
10 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Liite 7

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski (laskutus)

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 23.12.2015

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Liikennelaitos -liikelaitokselta 
(HKL) lausuntoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1226-00/15. 
Asemakaavan muutos koskee tontteja osoitteessa Hämeentie 62 ja 64. 
Tavoitteena on mahdollistaa nykyisin viisikerroksisien asuinrakennus-
ten korottaminen kolmella kerroksella. Hämeentie 62:ssa sijaitsevan pi-
harakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asumiseen.
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Suunnittelualueen reunalla Hämeentiellä sijaitsee raitiotie.

HKLn kantana on, että suunniteltaessa asuinrakentamista lähelle raitio-
tietä, tulee kiinteistöjen suunnittelussa kiinnittää huomiota raitiovaunulii-
kenteestä aiheutuvaan meluun ja tärinään. Raitiotieliikenteen tarvitse-
maa ratasähköistystä varten tulee huomioida ripustusten vaatima tila ja 
kiinnitysratkaisut kiinteistössä.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.12.2015

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 19.11.2015

Asemakaavan muutos koskee tontteja osoitteessa Hämeentie 62 ja 64. 
Tavoitteena on mahdollistaa nykyisin viisikerroksisten asuinrakennus-
ten korottaminen kolmella kerroksella. Hämeentie 62:ssa sijaitsevan pi-
harakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asumiseen. Rakennusten 
korottamista perustellaan alueen kaupunkikuvan eheyttämisellä ja pa-
rantamisella sekä Hämeentien ja Mäkelänkadun talojen yhtenäisem-
mällä mittakaavalla.

Hämeentie 62 tontilla sijaitsee vuonna 1936 rakennettu viisikerroksinen 
asuinkerrostalo. Rakennus on alun perin toiminut asuntolana. Tontille 
sijoittuu myös piharakennus vuodelta 1941. Rakennuksessa on asunto-
ja sekä kirkkosali. Hämeentie 64 tontilla sijaitsee vuonna 1986 raken-
nettu, pääosin viisikerroksinen asuinkerrostalo, jossa on myös liiketilo-
ja. Talon on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suomalai-
nen, rakennuttajana oli Helsingin kaupunkilähetys. 

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1982 alue on merkitty 
Ys-alueeksi = sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennus-
ten korttelialue. Ys-korttelialueelle saa sijoittaa myös asuntoja. Yleis-
kaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi, lisäksi 
alueen halki kulkee varaus metrolle.

Kaava perustuu viitesuunnitelmaan, jonka on laatinut Arkkitehtitoimisto 
Huttunen-Lipasti-Pakkanen. Kaavoitustyö on tullut vireille tontinomista-
jien, As Oy Harjunportin ja As Oy Kinaporinpihan hakemuksesta 
(17.6.2015).
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Kaupunginmuseo katsoo, että rakennusten korottaminen on sinänsä 
hyväksyttävissä. Museo kuitenkin huomauttaa, että yksityiskohtaisten 
määräysten antaminen asemakaavassa, tässä tapauksessa mm. jyr-
kän kattokulman määrittäminen (kattokulman tulee olla noin 70 astetta) 
viitesuunnitelman mukaan, saattaa muodostua myöhemmin ongelmalli-
seksi, jos asemakaava ei toteudu lähivuosina. Muilta osin kaupungin-
museolla ei ole asemakaavasta huomautettavaa.

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Rakennusvirasto Arkkitehtuuriosasto 1.12.2015

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
18.12.2015 mennessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
luonnosmateriaalista 1226-00/15. Muutosalue sijaitsee Alppiharjun kau-
punginosassa Hämeentien ja Kinaporinkadun kulmassa, osoitteessa 
Hämeentie 62 ja 64.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisin viisiker-
roksisien asuinrakennusten korottaminen kolmella kerroksella sekä Hä-
meentie 62:ssa sijaitsevan piharakennuksen käyttötarkoituksen muutta-
misen asumiseen.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta tai luonnosmateriaalista.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
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6
Uimarannantie 8, asemakaavaehdotus (nro 12432) ja sen asettami-
nen nähtäville (a-asia)

HEL 2015-012866 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0576_1, karttaruutu 682499

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

 asettaa 9.5.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12432 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 39. kau-
punginosan (Tapaninkylä, Tapaninvainio) korttelin 39049 tontteja 3 
ja 4 sekä katu- ja puistoalueita.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko 

www.hel.fi/ksv

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12432 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Tiivistelmä

http://www.hel.fi/ksv
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Asemakaavan muutoksessa julkisille rakennuksille tarkoitettu tontti 
39049/1 osoitteessa Uimarannantie 8 jaetaan kahdeksi uudeksi tontiksi 
ja muutetaan asuinkäyttöön. Tontti 39049/3 muutetaan asuinkerrostalo-
jen korttelialueeksi ja tontti 39049/4 asuntolarakennusten korttelialu-
eeksi. Tontin ja katualueen rajoja muutetaan vähäisesti ja puistoalueen 
kaava päivitetään. Uutta asuntokerrosalaa muodostuu 2 700 k-m². Asu-
kasmäärä lisääntyy n. 60 henkilöllä.

Asemakaavan mukainen rakentaminen täydentää jo rakennettua ympä-
ristöä ja tehostaa maankäyttöä alueella. Kaavamuutos mahdollistaa 
pientalovaltaiselle alueelle uusia asuntotyyppejä, mm. pienasuntoja ja 
esteetöntä asumista. 

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta ja hakemuksen johdosta. Kaavaratkaisun sisältö on neuvo-
teltu hakijan kanssa.

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

Tontit sijaitsevat Tapaninvainion pientaloalueella. Lähialueen varsin kir-
java rakennuskanta muodostuu pääosin eri vuosikymmenten yksi- ja 
kaksikerroksista asuinpientaloista ja rivitaloista.

Uimarannantie 8:n tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1960. 
Kaavan mukaan se on yleisten rakennusten korttelialuetta, jolla saa ra-
kennusten korkeus olla enintään 14 m. Tontin tehokkuusluku on e = 
0,75. Tontin pinta-ala on 6 804 m², joten sillä on rakennusoikeus 5 102 
k-m². Puisto- ja katualueilla on voimassa useita kaavoja vuosilta 1953-
1982. 

Kaavamuutosalue on kasvillisuudeltaan luonnonvaraista ja maasto-
muodoiltaan tasaista aluetta. Tontilla on muuntamo ja sillä sijainnut päi-
väkoti on purettu 2000-luvun alussa. 

Alueelle on laadittu arkkitehtuurikutsukilpailulla viitesuunnitelma, joka 
on ollut kaavahankkeen lähtökohtana. Koska tontin eteläosaan suunni-
teltu hoivakotitoiminta on yleisten rakennusten tontin käyttötarkoituksen 
mukaista, on sille myönnetty rakennuslupa 16.2.2016.  
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Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa: 

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 sosiaali- ja terveysvirasto

Rakennusviraston kannanotto kohdistui katualueen, korttelialueen ja lä-
hivirkistysalueen tarkennuksiin.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, kaavaluonnosta sekä valmiste-
luaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on 
otettu huomioon kaavatyössä mm. tonttien ja katualueen rajauksissa ja 
lähivirkistysalueen merkinnöissä.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, kaavaluonnosta ja valmisteluai-
neistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui kaksi kappaletta. Lisäksi suul-
lisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa ja puhelimitse. 

Mielipiteet kohdistuivat tonttien varausmenettelyyn ja rakennusten sopi-
vuuteen pientalovaltaiseen ympäristöön sekä liiketilojen  rakentamis-
mahdollisuuteen.

Mielipiteet on otettu huomioon mm. asemakaavamääräyksissä, jotka 
koskevat asuinkerrostalojen kaupunkikuvallista sovittamista pientalo-
valtaiseen ympäristöön. 

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.
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Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seu-
raavilta tahoilta: 

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kiinteistölautakunta/kiinteistövirasto
 yleisten töiden lautakunta/rakennusvirasto
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulu-
matonta aluetta.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12432 kartta, päivätty 9.5.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12432 selostus, päivätty 

9.5.2017
5 Havainnekuva 9.5.2017
6 Viitesuunnitelma 9.5.2017
7 Tilastotiedot
8 Kustannukset
9 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017 ja asukastilaisuuden 15.9.2016 muistio
10 Mielipidekirjeet
11 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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täytäntöönpano
Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Liite 8

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski (laskutus)
Kiinteistövirasto/Tonttiosasto/Tuukka Toropainen

Päätöshistoria

Rakennusvirasto 28.9.2016

HEL 2015-012866 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1262-00/16 ja asemakaavaluonnok-
sesta Tapanilankylän tontille (39049/8), uimarannantie. Määräaika on 
30.9.2016.

Asemakaavan muutos koskee Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan 
(Tapanilan) korttelin 39049 tontteja 3 ja 4, vieressä olevia puistoalueita 
sekä jalankululle ja pyöräilylle varattua katualuetta. Asemakaavan muu-
toksessa Uimarannantien ja Rasinkujan kulmassa sijaitseva julkisille 
rakennuksille osoitettu tontti muutetaan asumiskäyttöön. Rasinkujan 
varressa sijaitseva tontti säilyy yleisten rakennusten tonttina. Tontille on 
myönnetty rakennuslupa hoivakotia varten. Kaavamuutoksen yhteydes-
sä tutkitaan mahdollisuutta liittää osa jalankululle ja pyöräilylle varatus-
ta katualueesta viereisiin tontteihin.

Rasinkujan jatkeena olevan jalankulun ja pyöräilyn reitti on kapeampi 
kuin kaavassa on osoitettu. Reuna-alueet ovat tällä hetkellä katuvihera-



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 78 (178)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/6
09.05.2017

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

lueena. Näiden reuna-alueiden liittämistä osaksi viereisiä tontteja voi 
tutkia kaavamuutoksen yhteydessä. 

Rasinkujalla osa jalkakäytävästä ja katualueen valaisinpylväät sijaitse-
vat tällä hetkellä tontilla. Kaavamuutoksen yhteydessä tulee tutkia Ra-
sinkujan tilanne siten, että kaikki kadun rakenteet mahtuisivat jatkossa 
sijaitsemaan kaavan mukaisella katualueella.

Kaavassa olisi hyvä osoittaa puistoalueen reitistön likimääräinen sijainti 
esimerkiksi viitteellisellä ut-merkinnällä. Nykyinen ulkoilureitti kulkee 
osittain tontilla puiston Uimarannantien puoleisessa päädyssä.

Lisätiedon antajat ovat rakennusviraston yhteyshenkilöt asemakaavan 
muutoksessa.

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
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7
Lauttasaaren (Särkiniementie 10) asemakaavaehdotus (nro 12449) ja 
sen asettaminen nähtäville (a-asia)

HEL 2013-008261 T 10 03 03

Ksv 0790_19, karttaruutu 670493

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

 asettaa 9.5.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12449 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 31. kau-
punginosan (Lauttasaari, Vattuniemi) korttelin 31124 tonttia 3.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

  

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12449 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Tiivistelmä

http://www.hel.fi/ksv
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Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelin 31124 tonttia 3, 
joka sijaitsee Lauttasaaressa, Vattuniemen eteläosassa. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa tontilla sijaitsevan kahden asuinkerrostalon osittaisen ko-
rottamisen kerroksella. 

Tavoitteena on täydennysrakentaminen. Uusi asuntorakentaminen täy-
dentää Vattuniemen länsirannan asuntoaluetta ja lisää Lauttasaaren 
monipuolista asuntotarjontaa ranta-alueen, palvelujen ja puistojen tun-
tumassa. Korottaminen muuttaa ympäristön asuinrakennuksista aukea-
via näkymiä.  

Uutta asuntokerrosalaa on 750 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 18 
henkeä. 

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

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

Särkiniementien rannan puoleisella osalla on kaksi - kolmekerroksisia 
asuinkerrostaloja, joiden tontit rajautuvat rantaa kiertävään puistoaluee-
seen. Särkiniementien toisella puolella on kuusi - seitsemänkerroksia 
asuinkerrostaloja.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1950) alueelle saa rakentaa enin-
tään kaksikerroksisia ja enintään kahdeksan metriä korkeita asuinra-
kennuksia ja yksikerroksisia enintään neljä metriä korkeita talousraken-
nuksia. Tontin pinta-alasta saadaan enintään 1/5 käyttää rakentami-
seen.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY
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 kiinteistöviraston tonttiosasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 kaupunginmuseo
 ympäristökeskus

Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui siihen, että lisärakentamista 
ohjaavalla asemakaavamuutoksella voidaan tukea alueen alkuperäistä 
kaavallista ratkaisua ja luoda olemassa olevaa rakennuskantaa kun-
nioittava kokonaisuus, kun se varmistetaan riittävillä materiaali- ja kat-
tokaltevuusmääräyksillä sekä pihojen vehreyttä vahvistavilla määräyk-
sillä. 

Rakennusviraston kannanotto kohdistui siihen, että kaavan valmistelus-
sa tulee huomioida tontin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä pelas-
tustiet. 

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
vissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon 
kaavatyössä siten, että tontin liikennejärjestelyt ja pysäköintijärjestelyt 
sekä pelastustiet on kaavan valmistelussa otettu huomioon. 

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (24.9.2014) koskevia mielipidekir-
jeitä saapui 9 kpl, jonka lisäksi yksi 2016 saatu mielipidekirjoitus. Lisäk-
si suullisia mielipiteitä on esitetty puhelimitse. 

Mielipiteet kohdistuivat vastapäisille asunnoille aiheutuvaan näköalojen 
menetykseen ja asuntojen pimenemiseen, aiheutuvaan mielipahaan ja 
psyykkiseen terveyshaittaan, asuntojen arvon alenemiseen, suunnitel-
man puutteellisiin selvityksiin ja kokonaissuunnitelman puuttumiseen, 
Särkiniementien rannan puolen yhtenäisen kaupunkikuvan rikkoontumi-
seen ja sen kevyen ilmeen muuttumiseen raskaaksi, alueen ja ulkoilua-
lueiden viihtyvyyden alenemiseen, Särkiniementie 10 rakennukset 
suunnitelleen arkkitehti Else Aropaltion arkkitehtuurin tärveltymiseen, 
parkkipaikkojen ja yhteistilojen riittävyyteen ja taloyhtiöiden tasapuoli-
seen kohteluun mahdollisissa tulevissa korottamishankkeissa. 
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Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että alueelle on tehty 
alueellinen korottamistarkastelu, jossa vaikutuksia on tarkasteltu var-
jostumisen, kaupunkikuvan ja näkymien muutosten ja asuntoyhtiöiden 
tasapuolisen kohtelun suhteen. Särkiniementie 10 kaavoituksessa me-
netellään kaupunginmuseon lausunnon mukaisesti jatkamalla Särkinie-
mentie 18 kaavoituksen periaatteita. Kaavassa on viherkattomääräys. 
Kaavan yhteistila- ja autopaikkamääräykset ovat kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaiset. 

Tarkistettua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (9.3.2017) sekä val-
misteluaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 13 kpl. Lisäksi suulli-
sia mielipiteitä on esitetty puhelimitse. 

Mielipiteet kohdistuivat ehdotuksen kelvolliseen tapaan toteuttaa tiivis-
tämistä ilma merentäyttöä tai viheralueille rakentamista, tarpeeseen 
säilyttää rakennusten alkuperäinen arkkitehtuuri ja yhtenäinen kaksi-
kerroksinen rantavyöhyke, maiseman muutokseen ja puisto- ja merinä-
kymien supistumiseen ja tästä johtuvaan asuntojen arvon laskuun, eh-
dotuksen paikalle huonosti sopivaan arkkitehtuuriin, rakennusten koro-
tuksen lähes koko kerroksen levyiseen laajuuteen ja korotuksen aiheut-
tamaan näkyvyyshaittaan asuntojen yksityisyydelle, mahdollisuuteen 
estää näkyvyyshaitta poistamalla rannan puoleisen rakennuksen etelä-
päädyn terassi tai rakentamalla näköyhteyden katkaiseva seinämä te-
rassille, nykyisen liiketilan muuttamiseen asunnoiksi rakennusten korot-
tamisen sijaan, nykyisistä rakennuksista esitettyyn virheelliseen kerros-
lukuun kolme, kun oikea luku on kaksi kerrosta, leikkauskuvan virheelli-
syyteen, vaihtoehtoon purkaa nykyiset rakennukset ja rakentaa uudet 
korottamisen sijaan, Särkiniementie 18 osittain kolmikerroksisen raken-
nuksen alempaan sijaintiin niin, että sitä ei voi käyttää perusteluna nro 
10 korottamiseen, Särkiniementie10 asukkaiden kohtuuttomaan raken-
tamisaikaiseen haittaan sekä tasapuolisuuteen uusien viherkattojen 
käytössä, yhteistilojen riittävyyteen, naapuritalojen ilman rakennusten 
korottamista tehtyihin putkiremontteihin, vaikeuteen arvioida maankäyt-
tö- ja rakennuslain vaatimusta rakennetun ympäristön vaalimisen ja 
kiellon hävittää erityisiä arvoja toteutumista, maaseudun pitämiseen 
asuttuna. 

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että Särkiniementien 
alueelle on tehty asuinrakennusten alueellinen korottamistarkastelu, 
jossa korottamisen vaikutuksia on tarkasteltu varjostumisen, kaupunki-
kuvan ja näkymien muutosten ja asuntoyhtiöiden tasapuolisen kohtelun 
suhteen. Särkiniementie 10 kaavoituksessa menetellään kaupunginmu-
seon lausunnon mukaisesti jatkamalla Särkiniementie 18 kaavoituksen 
periaatteita. Yhteistilojen mitoitus suunnitellaan rakennusvalvonnan 
laatiman yhteistilaohjeen mukaisesti, niiden tasapuolinen käyttö kuuluu 
taloyhtiölle. 
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Särkiniementie 10 rakennuksissa on kaksi asuinkerrosta ja autotalli/yh-
teistilakerros Ne ovat nykykäytännön mukaan kolmikerroksisia, mikä ai-
heuttaa ymmärrettävästi sekaannusta eri-ikäisiä kaavadokumentteja 
tarkasteltaessa. Tarkistetussa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
esitetty korttelileikkauskuva on saadun mielipiteen johdosta tarkastettu 
ja todettu oikein laadituksi. 

Viitesuunnitelmaluonnosten suunnittelu jatkuu kaavan hyväksymisen 
jälkeen rakennuslupakäsittelyyn, jossa esitettyjä mielipiteitä on mahdol-
lista ottaa huomioon 

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seu-
raavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 kaupunginmuseo
 ympäristökeskus
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulu-
matonta aluetta.

Kiinteistövirasto käynnistänee kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) 
tekemän päätöksen mukaisen maankäyttösopimusmenettelyn yksityis-
ten maanomistajien kanssa.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.
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Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12449 kartta, päivätty 9.5.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12449 selostus, päivätty 

9.5.2017
5 Katunäkymä Särkiniementieltä
6 Pihanäkymä
7 Asemapiirros
8 Tilastotiedot
9 Kustannukset
10 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017
11 Mielipidekirjeet
12 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Liite 9

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski (laskutus)
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Päätöshistoria

Rakennusvirasto 29.3.2017

HEL 2013-008261 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa tar-
kistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1175-01/17, Lautta-
saaren, Vattuniemen (31.ko) asemakaavan muutos, Särkiniementie 10. 
Määräaika on 29.3.2017 mennessä.

Kaavan valmistelussa tulee huomioida tontin liikennejärjestelyt ja pysä-
köintijärjestelyt sekä pelastustiet.

Kaavatyössä yhteyshenkilöinä toimivat aluesuunnittelija Anu Kiiskinen 
ja suunnitteluinsinööri Olli Haanperä.

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Rakennusvirasto 26.9.2014

HEL 2013-008261 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1175-00/14, (31.ko, Lauttasaari, 
31124/3.A, Särkiniementie 10) 10.10.2014 mennessä. 

Hakemus koskee asuintalojen korottamista.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaan.

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.10.2014

HEL 2013-008261 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on lähettänyt tiedon Lauttasaaren Vattunie-
messä osoitteessa Särkiniementie 10 sijaitsevaa tonttia koskevan ase-
makaavamuutoksen käynnistymisestä ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman esillä olosta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perusteh-
tävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja rakennetun kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Lauttasaaren Vattuniemen länsirannalla, lä-
hellä Särkiniementien eteläpäätä. Kyseinen tontti on osa korttelia 
31124, joka rajautuu idässä Särkiniementiehen ja lännen puolella Meri-
kylpylän puistoa ja Särkiniemen puistoa yhdistävään, merenrantaa reu-
nustavaan puistokaistaleeseen. Suunnittelualueella on voimassa vuon-
na 1950 vahvistettu asemakaava, jossa kortteliin saa rakentaa enin-
tään kaksikerroksisia ja kahdeksan metriä korkeita asuinrakennuksia ja 
yksikerroksisia, enintään neljä metriä korkeita talousrakennuksia. Ky-
seisessä, alueen ensimmäisessä asemakaavassa koko Vattuniemen 
länsiranta, yhtä pienehköä tehdaskorttelia lukuun ottamatta, varattiin 
matalalle asuinrakentamiselle.

Tällä hetkellä suunnittelualueena olevalla tontilla sijaitsee kaksi arkki-
tehti Else Aropaltion vuonna 1968 suunnittelemaa kaksikerroksista 
asuinrakennusta, joista kadunpuoleisen talon pohjakerroksessa on 
myös liiketila. Asuinkerrosten lisäksi taloissa on autotalleille varattu kel-
larikerros. Rakennuksissa on loiva satulakatto ja julkisivut on muurattu 
kalkkihiekkatiilestä. Parvekkeissa ja sokkelissa materiaalina on maalat-
tu betoni, minkä lisäksi ikkunoiden välissä on käytetty panelointia. Il-
meeltään ja materiaaleiltaan rakennukset edustavat melko tyypillisiä 
1960-luvun pienkerrostaloja. Rakennukset ovat hyvin säilyttäneet omi-
naispiirteensä, joskin ikkunat on uusittu alumiinipuitteisiksi. Suunnitte-
lualueen kulttuurihistoriallista merkittävyyttä lisää se, että rakennusten 
suunnittelija arkkitehti Else Aropaltio (1914-2008) tunnetaan erityisesti 
juuri helsinkiläisen ja Lauttasaaren asuinrakennusarkkitehtuurin kehittä-
jänä. Lauttasaaren lisäksi hän suunnitteli paljon laadukkaita asuintaloja 
esimerkiksi Herttoniemeen.

Asemakaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu Särkiniementie 10:n 
molempien asuinkerrostalojen osittainen korottaminen kerroksella. 
Suunnittelualueen läheisyydessä korttelissa 31122 on vuonna 2010 
voimaantullut asemakaavan muutos, jossa vuoden 1950 asemakaa-
vassa korkeintaan 8 metriä korkeiden tehdasrakennusten korttelialue 
muutettiin pääosin kaksi-kolmikerroksisten asuinpientalojen ja asuin-
kerrostalojen korttelialueeksi. Kyseisessä, alueen ensimmäisessä vuo-
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den 1950 asemakaavassa eräänä tavoitteena on ollut rantavyöhykkeen 
rakennuskannan pienimittakaavaisuus. Kaupunginmuseo pitää tärkeä-
nä, että tätä tavoitetta kunnioitetaan myös nyt esillä olevan suunnitte-
lualueen ja jatkossa koko Vattuniemen länsirannan kortteleiden kehittä-
misessä. Lähtökohtana tulee olla, että rakennuskannan korkeus rajoite-
taan enintään esitettyyn kolmeen kerrokseen ja vahvistetaan alueen 
vehreää ja pienimittakaavaista ominaisluonnetta. Tätä periaatetta nou-
dattaen myös Särkiniementie 10:n asuinrakennusten osittainen korotus 
ja muutos näiden rakentamisaikakaudelleen melko tyypillisten raken-
nusten alkuperäiseen arkkitehtuuriin on mahdollista, kunhan se suunni-
tellaan ja toteutetaan laadukkaasti alkuperäistä arkkitehtuuria ja alueen 
ominaisluonnetta kunnioittaen. Asemakaavan muutoksessa tämä tulee 
varmistaa riittävillä lisärakentamisen materiaali- ja kattokaltevuusmää-
räyksillä sekä pihojen vehreyttä vahvistavilla määräyksillä.

Kaupunginmuseo katsoo, että edellä mainituin ehdoin Särkiniementie 
10:n lisärakentamista ohjaava asemakaavamuutos on mahdollinen ja 
sillä voidaan tukea alueen alkuperäistä kaavallista ratkaisua ja luoda 
olemassa olevaa rakennuskantaa kunnioittava kokonaisuus, joka so-
peutuu lähiympäristöönsä, sen katutilaan ja näkymiin.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi
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8
Kruununhaan korttelin 17 tontin 7 (Liisankatu 14) asemakaavaehdo-
tus (nro 12457) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia)

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Ksv 5318_1, karttaruutu 673497

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää 

 asettaa 9.5.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12457 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 1. kaupun-
ginosan (Kruununhaka) korttelin 17 tonttia 7

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12457 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia, joka sijaitsee Lii-
sankadun varressa Kruununhaassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa asuin-
rakentamisen tontin sisäosaan purettavan liikuntahalli- ja työpajaraken-

http://www.hel.fi/ksv
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nuksen tilalle. Liisankadun varressa sijaitseva asuinrakennus säilyy ja 
sen arvokkaat ominaispiirteet suojellaan sr-2 suojelumerkinnällä. Myös 
pieni nelikerroksinen asuinrakennus tontin kaakkoiskulmassa säilyte-
tään ja suojellaan asemakaavassa sr-3 suojelumerkinnällä.

Tavoitteena on mahdollistaa uusi asuinrakentaminen tontin sisäpihan 
puolelle siten, että uudisrakentaminen jatkaa luontevasti korttelin sisä-
pihan polveilevaa ja monimuotoista tilarakennetta sekä materiaaleja. 
Alueelle on suunniteltu kaksi uutta asuinrakennusta, joiden autopaikat 
sijoittuvat pihakannen alle. Ajoyhteys pysäköintitiloihin on Liisankadun 
suunnasta. Kannen päälle rakennetaan viihtyisä oleskelupiha. Liisanka-
dun varressa sijaitsevan asuinrakennuksen ja tontin kaakkoiskulmassa 
sijaitsevan pienen asuinkerrostalon suojelutavoite ja -määräykset on 
tarkistettu.

Uutta asuntokerrosalaa osoitetaan noin 1 600 k-m². Viitesuunnitelman 
mukainen uusien asuntojen lukumäärä on noin 45. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Kruunun-
haan alueelle syntyy uusia vuokra-asuntoja. Toisaalta liikuntahallin ja 
työpajarakennuksen purkaminen heikentävät lähipalveluiden monipuoli-
suutta ja tarjolla olevaa työtilan määrää.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

Esittelijän perustelut

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

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontin kokonaisrakenne vastaa varsin hyvin alun perin 1920-luvulla ra-
kennettua tilannetta. Liisankadun varressa sijaitsee 6-kerroksinen ark-
kitehti Kaarlo Borgin suunnittelema asuin- ja liiketalo (1928–1929). Si-
säpihan puolella sijaitsevat Arkkitehtuuritoimisto Frosterus ja Gripen-
bergin suunnittelema liikuntahalli-työpajarakennus (1922–1923) sekä 
sen laajennuksena 4-kerroksinen työtila- ja asuinrakennus, joka raken-
nettiin pihan perälle vuoden 1929 muutostöiden yhteydessä. Tontin si-
säosassa rakennuksista on säilynyt perusrakenne. Rakennukset raken-
nettiin alun perin liikuntahallikäyttöön ja niissä on toiminut mm. Helsin-
gin ensimmäinen keilahalli. Rakennusta on muutettu ja laajennettu use-
aan otteeseen ja rakennus onkin osoittanut joustavuutensa muuntumal-
la mm. vuonna 1945 filmiteollisuuden tarpeisiin ja sittemmin takaisin lii-
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kuntatiloiksi. Tontilla on neljä sisäpihaa, joille on kulkuyhteydet Liisan-
kadun suunnasta kahden porttikäytävän kautta sekä etelästä Snellma-
ninkadulta naapuritontilla kulkevan rasiteyhteyden kautta. 

Voimassa olevassa asemakaavassa (1984) alue on merkitty asuinker-
rostalojen korttelialueeksi. Tontille sallittu kerrosala on 6 500 k-m². Lii-
sankadun varressa sijaitseva rakennus on merkitty So-suojelumerkin-
nällä. Urheiluhallin osuus sisäpihan puoleisista rakennuksista on osoi-
tettu rakennusalaksi, jolle saa sijoittaa urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa 
palvelevia tiloja.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa: 

 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto

Kaupunginmuseon kannanotossa todetaan, että kaupunginmuseo on 
ollut mukana hankkeessa alusta lähtien. Asianmukainen rakennushis-
toriaselvitys on tehty sisäpihan rakennuksista. Kaupunginmuseo pitää 
mahdollisena edetä suunnittelussa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man mukaisesti edellyttäen, että kulttuuriympäristön suojelutavoitteet 
tullaan ottamaan riittävällä tavalla huomioon.

Kiinteistöviraston tonttiosaston kannanotossa todetaan, että kaavamuu-
tos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 
9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee 
mahdollisesti käydä tontin omistajan kanssa.

Helen Oy tuo kannanotossaan esiin, että Helen Oy:n kaukolämpöjohto 
kulkee purettavaksi aiotun kiinteistön sisällä. Liitekuvaan punaisella ra-
jatun alueen sisällä olevat kaukolämpöjohdot pitää purkaa ja korvata 
uusilla. Mahdollisesti Liisankadulle pitää rakentaa uusi pääjohto. 

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
vissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon 
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kaavatyössä siten, että kannanotot on annettu tiedoksi asemakaavan 
muutoksen hakijalle jatkossa huomioon otettavaksi.

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
via mielipidekirjeitä saapui 9 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty 
asukastilaisuudessa, rajanaapureiden keskustelutilaisuudessa ja puhe-
limitse. 

Mielipiteet kohdistuivat olemassa olevan urheiluhallin säilyttämisen 
vaihtoehtoihin, uudisrakentamisen kerroslukumäärään, korkeuteen, si-
joittumiseen, tontille ajoon ja kävely-yhteyksiin, tonttitehokkuuteen, suo-
jelukysymyksiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin, yleiskaavan tavoittei-
siin, selvityksiin ja naapuritontteihin kohdistuviin vaikutuksiin kuten nä-
kymien muutoksiin ja varjostukseen, rakentamisen aikaisiin haittoihin, 
pyöräpaikkoihin, piha-alueeseen ja jätehuoltoon. 

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että korkeampaa uut-
ta asuinkerrostaloa on kehitetty mielipiteiden perusteella matalammak-
si, massoittelua tontilla on muutettu ja ajohteys on osoitettu Liisanka-
dulta.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seu-
raavilta tahoilta: 

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta/kiinteistövirasto
 pelastuslautakunta
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 rakennuslautakunta/rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta/rakennusvirasto
 ympäristölautakunta/ympäristökeskus
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulu-
matonta aluetta.

Kiinteistövirasto käynnistänee kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) 
tekemän päätöksen mukaisen maankäyttösopimusmenettelyn yksityis-
ten maanomistajien kanssa.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Marjaana Yläjääski, arkkitehti, puhelin: 310 37045

marjaana.ylajaaski(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12457 kartta, päivätty 9.5.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12457 selostus, päivätty 

9.5.2017
5 Viitesuunnitelma, 24.3.2017
6 Kuvaliite suojelukohteista
7 Tilastotiedot
8 Kustannukset
9 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017 ja tilaisuuksien (17.8.2016 ja 15.2.2017) 

muistiot
10 Mielipidekirjeet
11 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 8

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski

Päätöshistoria

Rakennusvirasto 16.8.2016

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1258-00/16 Asunto-osakeyhtiö Hel-
singin Liisankatu 14 (asemakaavan muutoshakemus Kruununhaan ton-
tille 17/7), 26.8.2016 mennessä.

Kaavamuutos koskee tonttia. Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 9.8.2016

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 22.6.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Asunto-osakeyhtiö Helsingin Liisankatu 14 asemakaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta. Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavan 
muutosta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja antaa seu-
raavan lausunnon.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käy ilmi mm. seuraavaa: Kaa-
vamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusi asuinrakentaminen ton-
tin sisäpihalle. Liisankadun varressa sijaitseva rakennus säilyy ja sen 
suojelumääräykset tarkistetaan. Sisäpihalla sijaitseva vajaakäytölle jää-
nyt liikuntahalli- ja työpajarakennus on tarkoitus purkaa. Tontin kaak-
koiskulmassa sijaitseva pieni nelikerroksinen asuinkerrostalo säilyte-
tään ja sen suojeluarvot otetaan kaavoituksessa huomioon.

Tontille on suunnitteilla kaksi uutta enimmillään 6-kerroksista asuinra-
kennusta. Tavoitteena on jatkaa korttelin sisäpihoille tyypillistä tilallista 
monimuotoisuutta ja materiaalien käyttöä. Sisäpihan avoin piha-alue 
laajenee muuttuen asfalttipihasta istutetuksi asuntopihaksi. Kaikki ton-
tin autopaikat sijoittuvat pihakannen alle tai nykyisiin kellaritiloihin.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1984) alue on merkitty asuinker-
rostalojen korttelialueeksi. Liisankadun varressa sijaitseva rakennus on 
suojeltu So-merkinnällä. Liikuntahallirakennuksen uv-rakennusalalle 
saa sijoittaa urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Liisankatu 
kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Helsingin empire-keskusta ja ki-
vikaupunki –alueeseen. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrosta-
lovaltaiseksi alueeksi, asuminen/toimitila. 

Tontilla sijaitsevat kadun varren suojeltu asuinrakennus (K. Borg 1928–
1929), liikuntahalli- ja työpajarakennus (Frosterus & Gripenberg 1922–
1923). Pihan perällä on lisäksi pieni nelikerroksinen asuinrakennus. Si-
säpihan rakennuksista on laadittu rakennushistoriaselvitys (Groop & 
Tiensuu Arkkitehdit 2013). Tontti on rakennettu hyvin täyteen ja kaikki 
sen eri tasoille sijoittuvat pienet sisäpihat ovat asfaltoituja.

Liikuntahalli- ja työpajarakennus liittyy suomalaiseen elokuvahistoriaan, 
sillä se muutettiin Suomen Filmiteollisuus Oy:n studioiksi vuonna 1945. 
Studiot olivat Pohjoismaiden suurimmat, ne sijoitetiin tennishallien pai-
kalle ja parvikerroksiin tuli tarkkaamo ja pukuhuonetiloja. Studioissa ku-
vattiin yli sata suomalaista elokuvaa. Suomen Filmiteollisuus Oy:n toi-
minta päättyi yhtiön konkurssiin vuonna 1965. Yleisradion Liisankadun 
studiot toimivat tiloissa 1970-luvun lopulle asti, jonka jälkeen tilat muu-
tettiin takaisin alkuperäiseen käyttöönsä eli liikuntatiloiksi. 

Kaupunginmuseo on ollut mukana hankkeessa alusta lähtien. Asian-
mukainen rakennushistoriaselvitys on tehty sisäpihan rakennuksista. 
Kaupunginmuseo pitää mahdollisena edetä suunnittelussa osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman mukaisesti edellyttäen, että kulttuuriympäristön 
suojelutavoitteet tullaan ottamaan riittävällä tavalla huomioon.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi
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Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 1.7.2016

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Geoteknisellä osastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaan asemakaavan muutoksesta Kruunuhaan tontille 17/7.

Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817

ilkka.satola(a)hel.fi
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9
Karhunkaatajan alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosluon-
nos (a-asia)

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 3362_1, karttaruudut 678502, 678503

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää 

 hyväksyä 9.5.2017 päivätyn Karhunkaatajan alueen asemakaava- 
ja asemakaavan muutosluonnoksen laadittavan asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi.

Asemakaava koskee 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) 
kortteleita 45351-45366 ja 45170 ja asemakaavan muutos koskee 
43. kaupunginosan (Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi) suojaviher- ja 
katualueita sekä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelia 
45239 sekä lähivirkistys-, rautatie-, liikenne-, suojaviher- ja katua-
lueita ja kaupunginosan rajaa.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

Tiivistelmä

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos (kaavaratkaisu) koskee 
Myllypuron lounaisosan ja Herttoniemen pohjoisosan aluetta. Niin kut-
suttu Karhunkaatajan alue sijaitsee Viikintien ja Viilarintien välisellä alu-
eella. Samalla suunnitellaan täydennysrakentamista myös Viilarintien 
pohjoispuolelle. Tavoitteena on mahdollistaa uusi Raide-Jokeriin tukeu-
tuva asuinalue, joka yhdistyy saumattomasti olemassa olevaan ympä-
ristöön sekä Herttoniemen että Myllypuron puolelta. Kävelijöiden ja 
pyöräilijöiden liikkumisverkosto on kattava ja yhteydet Raide-Jokerin 
pysäkille hyvät.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen Raide-
Jokerin pysäkin ympärille noin 3500 asukkaalle sekä asumiseen liittyviä 
kaupallisia ja julkisia palveluita. Liikenteen pääväylät ovat Viilarintie ja 

http://www.hel.fi/ksv
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Viikintie, jota pitkin kulkee Raide-Jokeri. Viilarin- ja Viikintien risteys siir-
retään Raide-Jokerin Myllärintien pysäkin kohdalle. 

Asuinkorttelit rajautuvat kiinni Viilarintiehen ja Viikintiehen ja muodosta-
vat kaupunkimaista katutilaa sekä yhtenäisiä sisäpihoja.  Rakennusten 
kerrosluku vaihtelee enimmäkseen 4–7 välillä, mutta Viilarin- ja Viikin-
tien varrella on tätä korkeampia (8–10 kerrosta) ja sisäpihojen puolella 
matalampia (2–3 kerrosta) rakennuksia. Pihat ovat suureksi osaksi 
maanvaraisia. Karhunkaatajan uuden asuinalueen identiteettitekijä on 
suurelta osin säilyvä Karhumetsä. Asuinaluetta halkoo itä-länsi-suuntai-
nen puistokatu, jonka varrella ovat tärkeimmät palvelut ja julkiset ulkoti-
lat.

Kaavaluonnoksessa on kerrosalaa yhteensä noin 152 000 k-m². Asun-
tokortteleiden keskimääräinen tehokkuus kerrosalan perusteella on 
noin 1,6, ja kaikkien kortteleiden keskimääräinen tehokkuus yli 2,0 jos 
tehokkuudessa huomioidaan kokonaisvolyymi eli myös kerrosalaan 
kuulumattomat tilat.

Autopaikat on sijoitettu Viilarintien eteläpuolisella alueella kolmeen py-
säköintilaitokseen. Viilarintien pohjoispuolisten ja Kauppamyllyntien ris-
teyksen korttelin autopaikat sijoittuvat pihakansien alle ja vähäisesti 
maantasoon. Alue on toteutettavissa vaiheittain.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nykyään 
lähes kokonaan rakentamaton alue muuttuu varsinkin alavalta alueelta 
tiiviisti rakennetuksi asuinalueeksi ja Viikintien linjaus muuttuu. 

Helsingin kaupunki omistaa maapohjan muulta osin paitsi pieneltä osal-
ta Viikintien eteläpäästä, jonka omistaa valtio. Kaupunginosan rajaa 
siirretään niin, että uudet korttelialueet tulevat Vartiokylän puolelle lu-
kuunottamatta kortteleita 43169 ja 43170, jotka tulevat Herttoniemen 
puolelle. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukai-
nen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 
Kaavaratkaisu poikkeaa oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta siten, että 
suunniteltu rakentaminen on kerrostalovaltaista ja virkistysalueita on 
Viilarintien ja Viikintien ympärillä vähemmän. Viilarintiellä pintaan tule-
van tunnelin ramppien vaatimaan tilaan ei ole suunnitelmassa varau-
duttu. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen. Kaava-alue on osoitettu asuntovaltaiseksi alueeksi kolmella 
eri merkinnällä, joiden korttelitehokkuudet asettuvat välille yli 0,4-yli 1,8. 
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Tehokkain rakentaminen painottuu pikaraitiotien varrelle. Viikintie on 
tunneloitu koko matkalta Karhunkaatajan kohdalla. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen suunnitteluperiaatteet 
3.11.2015 jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Viilarintien ja Viikintien rajaaman alueen eteläosat ovat kallioista met-
sää ja pohjoisosat alavaa suo- ja lehtomaastoa. Pohjoisosissa sijaitsee 
koirien koulutuskenttä sekä viljelypalsta-alue. Viilarintien pohjoispuoli 
on kalliosta metsää ja Myllärintien varressa sijaitsee päiväkoti Myllytu-
pa. Viikintien länsipuolella on tien varressa suojaviheraluetta. Alue ra-
jautuu lännessä Siilitien kerrostaloalueeseen, pohjoisessa Myllypuron 
pientaloalueeseen sekä etelässä Karhunkaatajantien pohjoispuoliseen 
pientaloalueeseen ja Roihupellon teollisuusalueeseen.

Viljelypalstoille on suunniteltu uutta paikkaa Myllypuron koulujen lähei-
syydestä yhteistyössä rakennusviraston ja nykyisten viljelijöiden kans-
sa. Koira-aitaukselle on suunniteltu rakennusviraston kanssa uutta 
paikkaa Uutelasta.

Suurimmassa osassa aluetta ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 
Osassa aluetta on voimassa asemakaavat vuosilta 1955, 1975, 1977, 
1980, 1983, 1984, 1988, 1991, 1997, 1999, 2007. Voimassa olevissa 
asemakaavoissa on rautatiealueita, virkistysalueita, julkisten palvelujen 
korttelialueita ja katualueita. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa: 

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 asuntotuotantotoimisto (ATT)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 kaupunginkanslia
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 liikuntavirasto
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 opetusvirasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 sosiaali- ja terveysvirasto
 varhaiskasvatusvirasto
 ympäristökeskus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kannanotto 
kohdistui vesihuollon täydennyksiin kustannusarvioineen sekä kierrä-
tyspisteiden varaamiseen. 

Ympäristökeskuksen kannanotto kohdistui arvokkaisiin metsäkohteisiin, 
virkistyskäyttöön ja ekologisiin yhteyksiin. 

Helsingin liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) kannanotto kohdistui met-
ron koetusraiteen säilyttämiseen. 

Rakennusviraston kannanotto kohdistui luontoarvojen säilyttämiseen, 
viljelypalstoihin, kuivatuksen suunnitteluun ja massatasapainoon. 

Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän (HSL) kannanotto kohdistui 
alueen sisäisiin yhteyksiin ja joukkoliikenneyhteyksiin. 

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevissa viranomaisten kanna-
notoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että

 vesihuollon täydennykset esitetään kaavaluonnoksen liitekartoissa.
 HSY:n kanssa on neuvoteltu kierrätyspisteestä ja todettu, että se ei 

ole kaava-alueella tarpeellinen
 alueella on pyritty säilyttämään kalliometsää. Itä-länsi-suuntainen 

latvusyhteys on suunnitelmassa. Maakuntakaavan ja uuden yleis-
kaavan viheryhteystarpeet on otettu huomioon

 metron koetusraide säilytetään ennallaan
 viljelypalstoille on etsitty korvaava paikka
 kuivatus on otettu huomioon suunnitelmassa hulevesiselvityksen 

mukaisesti
 kaavaratkaisu ei ole este massatasapainon toteutumiselle
 yhteydet Raide-Jokerin pysäkille ja vaihtoyhteys bussiin on suunni-

teltu sujuviksi.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
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Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto

Helsingin liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) kannanotto kohdistui pika-
raitiotien kaista- ja liittymäjärjestelyihin.

Ympäristökeskuksen kannanotto kohdistui ekotehokkuuteen, viheryh-
teyteen, luontoarvojen säilyttämiseen mahdollisuuksien mukaan, liiken-
nemelu-, tärinä- ja runkomeluselvityksiin, hulevesistrategiaan ja viher-
kertoimen käyttöön.

Rakennusviraston kannanotto kohdistui viheryhteyksiin, jalankulun ja 
pyöräilyn verkostoihin, viljelypalstoihin, leikkipuistotoimintaan, METSO-
kohteisiin ja yhdyskuntataloudelliseen järkevyyteen.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) kannanotto kohdistui maankäytön tii-
vistämiseen, palvelujen sijoitteluun, joukkoliikennetarjontaan, pikaraitio-
tien ja bussiliikenteen sujuvuuteen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän (HSY) kannanotto 
kohdistui vesihuollon tarpeisiin ja tilavarauksiin. 

Asuntotuotantotoimiston (ATT) kannanotto kohdistui kohtuuhintaisen 
asuntotuotannon edellytyksiin.

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston kannanotot kohdistuivat kalliore-
sursseihin, louhintoihin, kalliopysäköinnin mahdollisuuteen ja geotermi-
seen energiaan.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa. 

Päivitettyä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä suunnitteluperi-
aatteita koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otet-
tu huomioon kaavatyössä siten, että

 pikaraitiotie Raide-Jokerilla on oma kaistansa, sen ylityspaikkoja on 
rajoitettu eikä tonttiliittymiä sen yli sallita.

 kalliometsää on säilytetty yhtenäisenä alueena ja suunnitelmassa 
on itä-länsi-suuntainen latvusyhteys Viikki-Kivikko-vihersormeen. 

 liikennemeluselvitys tehtiin syksyllä 2016.
 hulevesiselvitys laadittiin kesällä 2016 ja suunnitelmassa pyritään 

hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn.
 viherkerrointa aiotaan hyödyntää suunnittelun myöhemmissä vai-

heissa.
 jalankulun ja pyöräilyn kattavat verkostot on otettu huomioon suun-

nitelmassa mm. uudella kävelysillalla.
 viljelypalstoille on etsitty korvaava paikka.
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 leikkipuisto- ja leikkipaikkatarpeista on neuvoteltu rakennusviraston 
ja varhaiskasvatusviraston kanssa.

 säilyvät osat METSO-kohteista merkitään metsäluonnon monimuo-
toisuuskohteiksi.

 suunnitteluratkaisu on pyritty pitämään mm. rakennusten sijoittelun 
ja pysäköintiratkaisun osalta yhdyskuntataloudellisesti järkevänä ja 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon mahdollistavana.

 palvelujen sijoittelusta on neuvoteltu eri viranomaistahojen kanssa.
 joukkoliikenteen yhteyksistä ja vaihtopaikasta on huolehdittu mm. 

Viikintien uudella linjauksella.
 alustava vesihuollon yleissuunnitelma esitetään kaavaluonnoksen 

yhteydessä.
 tarvittavat johtovaraukset on esitetty kaavakarttaluonnoksessa.
 kalliopysäköinnin mahdollisuus on tutkittu kaavaluonnosvaiheessa, 

mutta jätetty pois kustannus- ja muuntojoustavuussyiden takia.
 geoterminen energia mahdollistetaan kaava-alueella.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Kaavaluonnos

Kiinteistöviraston tonttiosaston mukaan kaava-alueen kiilamaiselle va-
rastoalueelle tulisi etsiä uutta käyttötarkoitusta. Kortteli 45360 ympäris-
töineen tulisi suunnitella yhtenä kokonaisuutena. Lähivirkistysalue (VL-
1) on tulevalle asuinalueelle merkitykseltään suuri ja kerrosalaa tulisi 
siirtää metsäalueelta pois. Lisäksi kiinteistövirasto pyysi kiinnittämään 
huomiota kolmeen kaavamääräykseen ennakoitavuuden, yksiselittei-
syyden, rakentamiskustannusten ja toteutettavuuden kannalta. 

Asuntotuotantotoimiston mukaan kaavamääräyksien ja -merkintöjen 
suuri liikkumavara on hyvä. Monikäyttötilan määrä tuntuu suurelta. Lii-
kennemelun vaikutus ja pelastautuminen tulee huomioida kortteleissa 
45351, 45353, sekä tonteilla 45239/5 ja AK-tontilla korttelissa 45101. 
Yhteistilamääräys ei saisi ohjata sitovasti rakennuksen tilaohjelmaa. Si-
säänkäynti suoraan kadulta asuntoon soveltuu heikosti kerrostaloihin. 
Rakennusten rakenneratkaisua (puu) ei tulisi määritellä kaavassa. Kaa-
vassa tulisi sallia konehuoneet asuinkerrosten yläpuolella. Muuntamoil-
le tulisi olla erillinen rakennus. Hajautetun energiantuotannon tilava-
rauksista voi tulla virheinvestointeja. Katu- ja korttelialueita ei todennä-
köisesti suunnitella yhtäaikaisesti. Vihertehokkuuteen tavoitetaso oli 
epäselvä. Viherkattomääräys tulisi poistaa etenkin puurakennuksilta. 
Autopaikkojen määrittelyä hankaloittaa monikäyttötilan puuttuva käyttö-
tarkoitus. Pelastustieratkaisuja ei pysty vielä arvioimaan. Lepakkokar-
toitukset tulisi laatia kaavoituksen aikana.
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Helsingin seudun liikenteen (HSL) mukaan kestävien kulkumuotojen 
käytön edistämisen takia maankäyttöä voisi edelleen painottaa enem-
män pysäkkien läheisyyteen. Pysäköintilaitokset pysäkkien vieressä ei 
ole toivottavaa. Bussilinja 79:n sujuvuus heikkenee jonkin verran Viikin-
tien muutoksen myötä. Bussipysäkkien sijoittelu ja vaihtoyhteys ovat 
toimivia, mutta jatkossa Kauppamyllyntien risteykseen voisi varata tilaa 
pysäkille. Linjan 81 kääntöpaikalle tulisi löytää paikka.

Ympäristökeskuksen mukaan liikenteen vaikutukset ilmanlaatuun on 
otettu hyvin huomioon. Uusiutuvan energiantuotannon määräykset voi-
sivat olla velvoittavampia. Lisäkommenteissa (30.12.2016 sähköpostil-
la) todettiin, että liikennemeluselvitys on laadukkaasti tehty. Ääneneris-
tävyysvaatimusta tulee korottaa, jos makuuhuonetiloja halutaan myös 
kadun puolelle. Asuntojen tulisi avautua myös hiljaiseen suuntaan. Me-
luaita tarvitaan kortteliin 45239.

Rakennusvalvonnan kannanotto kohdistui kaavan viher- ja kävely-yh-
teyksiin sekä määräystekstien muotoiluun lukuisten kaavamääräysten 
osalta. 

Pelastuslaitoksen mukaan osaan rakennuksista pelastustiet saadaan 
vain toiselle puolelle, mikä on huomioita poistumistieratkaisuissa. 

Rakennusviraston mukaan kaavaratkaisu aiheuttaa merkittäviä kustan-
nuksia yleisille alueille, mutta kaava mahdollistaa tehokkaan rakentami-
sen. Viljelypalstat siirretään Myllypuron koulujen läheisyyteen ja koirien 
koulutuspaikka siirretään Uutelaan. Viheraluepalveluille on turvattava 
hyvät reitit ja ylikulkusilta. Karhumetsä tulisi nimetä. Metsän metso-ra-
jaukset tulee tarkistaa. VP-merkitty kalliopuisto olisi parempi VL-merkit-
tynä. AK-kortteleiden rajaukset ovat osin epäjohdonmukaisia. Liikenne-
muotojen, kunnossapidon, kunnallistekniikan ja kalusteiden tilavarauk-
set tulee ottaa huomioon. Liikennesuunnitelma on osin ristiriitainen Rai-
de-Jokerin liikennesuunnitelman kanssa.

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston kannanotossa tiedustellaan 
edelleen mahdollisuutta järjestää yhtenäinen kalliopysäköintilaitos.

Helsingin kaupungin liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) mukaan pikarai-
tiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja sille tulee taata esteetön kulku. 
Raitiotiekatujen suunnittelussa tulee käyttää valmistumassa olevaa 
KSV:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta. Suunnittelussa 
ja toteutuksessa noudatetaan YKT:n periaatteita. Melu- ja tärinähaitat 
tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja rakennusmääräyksissä.

Luonnosaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt 
asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että
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 korttelin 45350 rakennusoikeus on siirretty kortteliin 45351 Viilarin-
tien reunaan

 selostukseen lisätään selostus viherkertoimen määritelmästä ja ta-
voitetason määrittymisestä

 louheen käyttöä koskeva määräys muutetaan muotoon "tulee pyrkiä 
käyttämään"

 asemakaavaan lisätään erillinen määräys invapaikoista asuinkortte-
leiden pihalla

 autopaikkanormia monikäyttötiloille muutetaan niin, että monikäyttö-
tiloille on vain yksi normi

 kaavaluonnokseen on lisätty liikennemelusta johtuvat julkisivujen 
ääneneristävyysvaatimukset sekä mm. parvekkeiden lasittamista 
koskeva määräys

 yhteistilamääräystä muutetaan niin, että sauna- ja kerhotilat voi si-
joittaa myös ensimmäiseen kerrokseen, jos niistä on suora yhteys 
pihalle

 kaavamääräys katualueen ja korttelialueen rajavyöhykkeen suunnit-
telusta poistetaan

 kaavaluonnoksen katualueita levennetään pelastuksen nostopaik-
kojen takia niin, että kaikilla katualueilla on vähintään 6 metriä leveä 
ajorata. Kaava mahdollistaa pelastusteiden ja nostopaikkojen sijoit-
tamisen ajoradoille ja kevyenliikenteenväylille

 enimmäisäänitasot on huomioitu ääneneristävyysmääräyksillä
 kaavassa on annettu määräykset koskien parvekkeiden lasittamista 

sekä kortteliin 45239 (sittemmin 45238) edellytettävää meluaitaa
 kävelytie muutetaan kaavakartassa ohjeelliseksi ulkoilutieksi
 useita kaavamääräysten sanamuotoja tarkennetaan
 liikennesuunnitelmassa esitetään suojatietä pysäköintilaitoksen liit-

tymään ja portaallista yhteyttä Viikintien itäpuolen kallioalueelle
 VP-merkitty pieni viheralue muutetaan VL-merkityksi
 Viilarintien pohjoispuolen AK-korttelin rajausta tarkistetaan kaava-

karttaan niin, että siihen mahtuu reittitilavaraus. Korttelien 45238 ja 
45239 välinen pp-merkintä muutetaan osaksi tonttia 

 viherkattomääräystä täydennetään niin, että muille kattopinnoille, 
joilla ei ole terasseja, "tulee rakentaa ensisijaisesti hulevesiä viivyt-
täviä viherkattoja ja/tai hyödyntää ne aurinkosähkön tuottamiseen."

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevia mielipidekirjeitä saapui 
20 mielipidettä nähtävilläoloaikana, yksi adressi, jossa on tähän men-
nessä 210 allekirjoitusta, sekä viisi kirjettä nähtävilläolon jälkeen.  Li-
säksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa ja puhelimit-
se. 

Mielipiteissä huomiota kiinnitettiin 

 luontoon, virkistykseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyviin asioihin
 tulevaan rakentamiseen ja asumiseen
 liikenteeseen, pysäköintiin ja reitteihin
 kaavan lainmukaisuuteen, rajaukseen ja asemakaavaprosessiin
 tuleviin julkisiin ja kaupallisiin palveluihin
 meluun
 nimistöön.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että

 alueen METSO-luokiteltua metsää on jätetty virkistysalueeksi ja 
ekologiseksi käytäväksi

 uuden yleiskaavan ja maakuntakaavan viheryhteystarpeet ja virkis-
tysreitit on sisällytetty kaavaratkaisuun

 uudisrakentamisen suurin volyymi keskittyy alavalle alueelle Raide-
Jokerin pysäkin läheisyyteen

 Viilarintiellä ovat alueen korkeimmat rakennukset
 joukkoliikennettä ja vaihtoyhteyttä on sujuvoitettu uudella Viikintien 

katuratkaisulla
 alueelle on järjestetty riittävät pysäköintitilat louhimatta niitä kallioon
 liikenneturvallisuus erityisesti kävelijöiden osalta on huomioitu mm. 

uudella kävelysillalla ja kattavalla kävelyreitistöllä
 päiväkoti Myllytupa on säilytetty ja lisäksi varattu tila uudelle päivä-

kodille
 palstaviljelyalueelle ja koirien koulutuskentälle etsitään korvaavat 

paikat
 alueelle varataan tila pienelle päivittäistavarakaupalle ja muille pie-

nille palveluille
 suunnittelussa on huomioitu meluhaittojen minimoiminen erityisesti 

pihoilla ja oleskelualueilla.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Päivitettyä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä suunnitteluperi-
aatteita koskevia mielipidekirjeitä saapui yhdeksän mielipidettä nähtä-
villäoloaikana, yksi kirje nähtävilläolon jälkeen ja yksi kirje kaupunki-
suunnittelulautakunnan käsittelyn 3.11.2015 jälkeen. Lisäksi suullisia 
mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa ja puhelimitse. 



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 105 (178)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/9
09.05.2017

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

Mielipiteissä eniten huomiota kiinnitettiin 

 luontoon, virkistykseen ja ekologisiin yhteyksiin
 kaavaprosessiin ja lainmukaisuuteen
 tulevaan rakentamiseen ja maankäyttövaihtoehtoihin
 liikenteeseen ja pysäköintiin
 tuleviin julkisiin ja kaupallisiin palveluihin.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että

 keskeiset osat Viilarintien eteläpuolisista metsistä on säilytetty
 suunnitelmassa on hyvät yhteydet Viikki-Kivikko-vihersormeen
 pääosa rakentamisesta on sijoitettu alavalle alueelle
 luontoarvojen ja mm. lepakoiden turvaamista on suunniteltu yhteis-

työssä ympäristökeskuksen kanssa
 Uudenmaan maakuntakaavan tarkoittama maakunnallinen viheryh-

teys on esitetty esteettömäksi Karhunkaatajan pohjoispuolelle ja 
yleiskaavan esittämä viheryhteys Karhunkaatajan pientaloalueen 
eteläpuolelta säilyy

 Ympäristökeskuksen mukaan vaikutuksia Viikin Natura-alueelle ei 
nykyisten suunnittelutietojen perusteella ole eikä suunnitelma aiheu-
ta luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettua merkittävää haittaa Natu-
ra-alueelle

 suuri osa maisemallisesti arvokkaasta kallioalueesta säilytetään
 korkeimmat rakennukset ovat Viilarin- ja Viikintien varrella ja lähellä 

Raide-Jokerin pysäkkiä
 liikennettä ei johdeta Sissosentien kautta
 liikennemääriä on arvioitu ja todettu niiden pysyvän kohtuullisella ta-

solla
 alueelle on järjestetty riittävät pysäköintitilat,
 liikenneturvallisuus erityisesti kävelijöiden osalta on huomioitu mm. 

uudella kävelysillalla ja kattavalla kävelyreitistöllä
 Raide-Jokerin pysäkin yhteyteen on esitetty pyörien liityntäpysä-

köintipaikkoja
 alueella säilyy olemassa oleva päiväkoti ja tilaa on varattu uudelle 

päiväkodille
 palstaviljelyalueelle ja koirien koulutuskentälle etsiään korvaavat 

paikat
 alueelle varataan tila pienelle päivittäistavarakaupalle ja muille pie-

nille palveluille
 suunnittelussa on huomioitu meluhaittojen minimoiminen erityisesti 

pihoilla ja oleskelualueilla.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Luonnosaineistoa koskevia mielipidekirjeitä on saapui yhteensä 24 kpl. 
Kerrokantasi-verkkokeskustelussa 18.11.-12.12.2016 annettiin 84 kom-
menttia. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa ja 
puhelimitse. 

Mielipiteet kohdistuivat erityisesti Viilarintien pohjoispuolen rakentami-
seen ja Viikintien uuteen linjaukseen. Lisäksi mielipiteitä esitettiin 

 vaihtoehtoisesta tai korvaavasta rakentamisesta Viilarintien pohjois-
puolelle 

 vaihtoehtoisesta rakentamisesta koko suunnittelualueelle
 muista ajoyhteyksistä
 Viilarintien leventämisestä
 kävely-yhteyksistä
 rakentamisen korkeudesta ja määrästä yleensä
 asuntojen hallintamuodoista, sosioekonomisesta rakenteesta ja ton-

tinluovutuksesta
 puurakentamisesta
 pysäköinnistä
 palveluista
 luonto- ja ympäristövaikutuksista sekä maakuntakaavan viheryhtey-

destä
 vaiheistuksesta
 prosessista
 hulevesien käsittelystä.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että

 kaavakarttaan lisätään Sarsantien tontteja vasten korttelinosa, jossa 
rakentaminen on 2-kerroksista

 korttelia 45239 (sittemmin 45238) pienennetään hiukan, jotta ole-
massa olevat oleskelualueet eivät kärsi ja näkymät ovat hieman väl-
jemmät. Lähimpänä nykyistä päiväkotia sijaitseva rakennus madal-
letaan havainnekuvassa IV-kerroksiseksi

 havainnekuvaan merkitään Myllärintanhuan puuttuvat sauna- ja va-
rastorakennus ja asuinrakennuksia siirretään havainnekuvassa kau-
emmaksi niistä

 liikennesuunnitelmaan lisätään suojatie ja portaat kortteleiden 
45357 ja 45358 väliin, jotta virkistysyhteys on käytettävämpi

 Karhunkaatajan viher- ja virkistysyhteyksiä ja niiden liittymistä ym-
päröivään verkostoon selvennetään kaaviolla, joka liitetään osaksi 
kaavaselostusta.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.
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Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ka-
tujen ja yleisten alueiden toteuttamisesta, tonttien esirakentamisesta 
sekä johtosiirroista. Kokonaisuudessaan asemakaavan toteuttamisesta 
on arvioitu aiheutuvan kaupungille noin 36 miljoonan euron kustannuk-
set, jotka jakautuvat seuraavasti (Alv 0 %):

Ennakkorakentaminen 12 milj. euroa    
Kadut  9 milj. euroa
Sillat 2,5 milj. euroa
Puistot ja hulevesien viivytysalueet 1 milj. euroa
Julkiset palvelurakennukset 12 milj. euroa
Yhteensä  36 milj. euroa

Ennakkorakentamisen kustannukset muodostuvat katujen ja osan ton-
teista esirakentamisesta sekä johtosiirroista. Tarvittava louhintamäärä 
ja siitä aiheutuvat kustannukset täsmentyvät jatkossa. Mikäli pohjan-
vahvistuksessa voidaan käyttää pilaristabiloinnin sijasta esimerkiksi yli-
kuormituspengertä, voidaan kustannuksia tältä osin hieman alentaa.

Kustannusarvio ei sisällä kaavamuutosalueelle sijoittuvan Raide-jokerin 
kustannuksia, joita on arvioitu Raide-jokerin hankesuunnitelmassa. 
Kustannuksissa ei ole myöskään huomioitu muita Raide-jokerin toteut-
tamisen yhteydessä Viilarintiellä tehtäviä toimenpiteitä, jotka täsmenty-
vät hankkeen jatkosuunnittelussa.

Uutta kerrosneliömetriä kohden investointikustannukset ovat noin 250 
euroa. Kaupunki saa maankäyttötuloja kaavoitettavien tonttien myyn-
nistä ja vuokrauksesta. Rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu kokonai-
suudessaan noin 80 miljoonaa euroa.

Rakennusten perustamistapoina ovat sijainnista riippuen teräsbetoni-
paalut tai kallion- tai maanvarainen perustaminen. Paikoin edellytetään 
louhintaa ja osa rakennuksista sijoittuu haastavaan maastoon. Lyönti-
paalujen pituudet pehmeikköalueilla ovat pääosin kohtuullisia. Pää-
asiallisena pysäköintiratkaisuna alueelle esitetään erillisiä pysäköintilai-



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 108 (178)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/9
09.05.2017

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

toksia, joilla voidaan saavuttaa kohtuulliset pysäköintikustannukset. 
Näin ollen tonteille asemakaavasta ja paikallisista olosuhteista aiheutu-
vat kustannukset ovat kohtuulliset mahdollistaen monipuolisen asunto-
tuotantojakauman.

Kustannuksia aiheutuu lisäksi vesihuoltoverkoston lisärakentamisesta 
HSY:lle, sähköjakeluverkon laajentamisesta Helen sähköverkko Oy:lle 
noin 900 000 euroa ja kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkoston lisära-
kentamisesta Helen Oy:lle noin 2 800 000 euroa. 

Jatkotoimenpiteet

Tavoitteena on esitellä alueen ensimmäinen asemakaavaehdotus kau-
punkisuunnittelulautakunnalle alkuvuonna 2018.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen kartta, päivätty 

9.5.2017
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen selostus, päivätty 

9.5.2017
5 Havainnekuva, 9.5.2017
6 Havainnemateriaalia 9.5.2017
7 Liikennesuunnitelma 11.4.2017
8 Tilastotiedot
9 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017, asukastilaisuuksien muistiot (8.5.2013, 

12.6.2013, 19.5.2015 ja 22.11.2016) ja yhteenveto verkkokeskustelusta 
11.11.–12.12.2016

10 Mielipidekirjeet
11 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 28.2.2017

HEL 2013-004412 T 10 03 03

HKL lausuu seuraavaa:

Pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja sille tulee taata esteetön 
kulku.

Raitiotiekatujen suunnittelussa tulee käyttää valmistumassa olevaa 
KSV:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, jossa mm. mää-
ritellään pikaraitiotien ja siihen liittyvien järjestelmien (esim. pysäkkirat-
kaisut) katutilasta vaatima tilantarve.

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan YKT:n periaatteita.

Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja täri-
nähaittoja, jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja rakennus-
määräyksissä.

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 21.12.2016

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston sivuilla olevassa materiaalissa on otettu jo 
huomioon Kv/Geon Kick off tilaisuuteen tuomamme näkökulmat kallio-
resurssien käytöstä sekä geo-energian hyödyntämisestä. Alueelle tulisi 
edelleen selvittää mahdollisuutta järjestää yhtenäinen kalliopysäköinti-
laitos, koska kallioresurssit antavat siihen erinomaisen mahdollisuuden. 
Vihreät arvot on otettu huomioon mm. luomalla mahdollisuus hyödyn-
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tää esikuormituspengertä esirakennusmenetelmänä alueen keskiosal-
la.

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 13.7.2016

Lisätiedot
Miia Paatsema, projektipäällikkö, puhelin: 310 37820

miia.paatsema(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 14.12.2016 § 82

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos antaa seuraavan lausunnon Karhunkaatajan kaavaluon-
noksesta.

Alueella on varmistettava pelastustoiminnan edellytykset järjestämällä 
rakennusten läheisyyteen riittävät pelastustiet nostopaikkoineen ja 
sammutusveden saanti kattavasti sijoitetuista paloposteista. Lisäksi lii-
kenneväyläratkaisut eivät saa estää pelastusajoneuvojen hälytysajoa 
alueen läpi.

Rakennusten paloturvallisuusratkaisuihin pelastuslaitos ottaa kantaa 
rakennusten suunnittelun yhteydessä. Mutta samalla toteaa, että kaa-
vassa puukerrostaloiksi määrätyt rakennukset tulee varustaa tarkoituk-
seen sopivalla automaattisella sammutusjärjestelmällä ja palon leviämi-
sen estämiseen ulkoseinässä on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää pelastuslaitoksen kannanottoa Kar-
hunkaatajan kaavaluonnoksen periaatekaaviosta.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Myllypuron lounaisosan 
ja Herttoniemen pohjoisosan aluetta. Niin kutsuttu Karhunkaatajan alue 
sijaitsee Viikintien ja Viilarintien välisellä alueella. Samalla suunnitel-
laan täydennysrakentamista myös Viilarintien pohjoispuolelle.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen Raide-
Jokerin pysäkin ympärille noin 3500 asukkaalle sekä asumiseen liittyviä 
kaupallisia ja julkisia palveluita. Liikenteen pääväylät ovat Viilarintie ja 
Viikintie, jota pitkin kulkee Raide-Jokeri. Viilarin- ja Viikintien risteys siir-
retään Raide-Jokerin Myllärintien pysäkin kohdalle. Suunnittelualueen 
pinta-ala on 287 596 m2. Alueen kerrosala 152 000 k-m2 jakautuu toi-
minnoittain seuraavasti: 144 000 k-m2 asuminen, 4000 k-m2 lähipalve-
lutilat, 4000 k-m2 monikäyttötilat ja liiketilat.
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Rakennusten kerrosluku vaihtelee pääosin 2-8 kerroksen välillä. Lisäksi 
on tulossa yksi yhdeksänkerroksinen ja yksi kymmenenkerroksinen ra-
kennus. Viilaritien kallioiden päälle on sijoitettu neljäkerroksisia raken-
nuksia. Alustavissa luonnostelmissa osa rakennuksista on sijoitettu si-
ten, että pelastustiet saadaan järjestymään vain rakennuksen toiselle 
puolelle, joka on hyvä huomioida rakennusten poistumisturvallisuusrat-
kaisuissa.

Kaavaluonnoksen selostuksessa pelastusturvallisuuden osalta on esi-
tetty sen täydentyvän myöhemmin.

Alustavassa liikennesuunnitelmassa Raide-Jokerin pysäkki on sijoitettu 
Viilarintien ja Myllärintien risteykseen siten, että pysäkit sijaitsevat ris-
teysalueen kummallakin puolella siten, etteivät ne estä risteyksen käyt-
töä.

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Rakennusvirasto 12.12.2016

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Kar-
hunkaatajan kaavaluonnoksen periaatekaaviosta. Määräaika on 
12.12.2016.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Myllypuron lounaisosan 
ja Herttoniemen pohjoisosan aluetta. Niin kutsuttu Karhunkaatajan alue 
sijaitsee Viikintien ja Viilarintien välisellä alueella. Samalla suunnitel-
laan täydennysrakentamista myös Viilarintien pohjoispuolelle. Tavoit-
teena on mahdollistaa uusi Raide-Jokeriin tukeutuva asuinalue, joka 
yhdistyy saumattomasti olemassa olevaan ympäristöön sekä Herttonie-
men että Myllypuron puolelta. Tavoitteena on säilyttää kallioaluetta alu-
een sisäisenä virkistysalueena.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen Raide-
Jokerin pysäkin ympärille noin 3500 asukkaalle sekä asumiseen liittyviä 
kaupallisia ja julkisia palveluita. Liikenteen pääväylät ovat Viikintie ja 
Viilarintie, jota pitkin kulkee Raide-Jokeri. Viilarin- ja Viikintien liittymä 
siirretään Raide-Jokerin Myllärintien pysäkin kohdalle.

Kannanotto
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nykytilan-
teessa lähes kokonaan rakentamaton alue muuttuu varsinkin alavalta 
alueelta tiiviisti rakennetuksi ja Viikintien linjaus muuttuu. Kaavaratkaisu 
aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yleisille alueille. Viikintien linjauksen 
siirto mahdollistaa kuitenkin tehokkaan rakentamisen kadun molemmil-
le puolille. 

Viheralueet ja viheralueiden palvelut

Karhunkaatajan alueella sijaitsee tällä hetkellä kaksi rakennusviraston 
palvelua, jotka poistuvat kaavoituksen myötä. Viljelypalstoille on suun-
niteltu uutta paikkaa Myllypuron koulujen läheisyydestä yhteistyössä 
nykyisten viljelijöiden kanssa. Suunnitteluhanketta viedään eteenpäin jo 
vuoden 2017 aikana. Koirien koulutuskentälle on löytynyt uusi paikka 
Uutelasta. Skatan tilan läheisyydessä oleva entinen ratsastuskenttä so-
veltuu hyvin koirien koulutuskäyttöön. Kenttä on vuokrattavissa ja lupa-
hakemukset voi lähettää palveluosastolle.

Viheralueiden palvelut, kuten koira-aitaukset, leikkipaikat ja -puistot, tu-
keutuvat viereisille alueille Myllypuroon ja Länsi-Herttoniemeen. Näin 
ollen on tärkeää, että kulkuyhteyksiä kehitetään näille alueille.

Rakennusvirasto pitää tärkeänä, että kaavaan merkitty ylikulkusilta Vii-
larintien yli Myllypuroon toteutetaan varhaisessa vaiheessa. Toisen 
mahdollisen ylikulkusillan paikkaa voisi tutkia Viikintien yli korttelin 
45358 pohjoispuolella olevan EV-alueen ja kadun toisen puolen VL-alu-
een kohdalla.

Karhunkaatajan uuden asuinalueen erityinen identiteettitekijä on pää-
osin säilyvä Karhumetsä. Säilytettävän metsän uusi nimi – Karhumetsä 
– olisi hyvä merkitä kaavaan. VL-1 eli Karhumetsän luo-merkinnät tulee 
tarkistaa ja osoittaa todellisten metso-rajausten mukaisesti. Rakennus-
virasto pitää yhtenäistä luo-merkintää hyvänä. VL-1 -merkinnän mää-
räysteksti luonnonhoidon toimenpiteistä on myös hyvä.

Pieni viheralue lähellä Viilarintien varressa ja LPA 45365 -korttelin vie-
ressä on saanut VP-merkinnän. Selostuksessa puhutaan pienestä kal-
liopuistosta. Metsäisen alueen ja jyrkkien maastonmuotojen takia ran-
kasti rakennettua puistoa tähän kohtaan ei kannata tehdä. Merkinnän 
voisi näin olleen muuttaa VL-merkinnäksi. Se ei poissulje esimerkiksi 
kalusteiden sijoittelua alueelle tai alueen muuttamista puistometsäksi.

Viilarintien pohjoispuolella oleva AK-korttelin (3000, IV) rajausta voisi 
tarkistaa. AKR 45237 ja AK 3000 -kortteleiden väliin on jätetty todella 
pieni viherkaistale. Viherkaistaleen voisi joko poistaa kokonaan tai suu-
rentaa reilusti mahdollisen reittitilavarauksen verran.
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Korttelin 45238 ja sen eteläpuolella olevan A-korttelin väliin on merkitty 
kapea pp-merkintä. Sen voisi muuttaa rasitteeksi osaksi tonttia.

Kadut ja liikenne

Asemakaavan tilavarauksissa tulee ottaa huomioon kaikkien liikenne-
muotojen vaatimat tilatarpeet, kunnossapidon tarpeet, kunnallistekniset 
tilavaraukset sekä muun muassa valaisimien ja katupuiden vaatima tila. 
Väliaikaisen lumen varastoinnin tarvitsema tila tulee myös huomioida 
katutilassa ja esimerkiksi katuaukioilla. Tiivistyvä kaupunkirakenne 
asettaa haasteita talvikunnossapidolle, jos lumen varastointiin ei ole va-
rattu riittävästi tilaa. 

Raide-Jokerin tekniset asemakaavamuutokset (asemakaava 12400) ja 
liikennesuunnitelmat hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
29.11.2016. Liikennesuunnitelma on osittain ristiriitainen Karhunkaata-
jan liikennesuunnitelmaluonnoksen kanssa. Raide-Jokerin vaatimat tila-
varaukset ja järjestelyt asettavat kuitenkin reunaehdot tulevalle maan-
käytön ja liikenteen suunnittelulle Karhunkaatajan asemakaava-alueel-
la.

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 12.12.2016

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Karhunkaatajan alueen asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella 
mahdollistetaan uuden asuinalueen rakentaminen Viikintien ja Viilarin-
tien risteyksen ympäristössä olevalle, nykyisin lähes rakentamattomal-
le, metsäiselle alueelle. Kerrostalovaltainen, Raide-Jokeriin tukeutuva, 
n. 3500 asukkaan asuinalue tulee yhdistymään saumattomasti sekä 
Myllypuron että Herttoniemen olemassa oleviin asuinalueisiin ja ympä-
ristöön. Asuntorakentamisen lisäksi alueelle on suunniteltu asumiseen 
liittyviä kaupallisia ja julkisia palveluja. Tällä hetkellä ei ole tietoa mah-
dollisesti ATT:n rakennutettaviksi tulevista tonteista.

Asemakaavaluonnoksessa koko kortteli on rakennusalaa ja kerrosluku 
on esitetty vaihteluvälinä. Mikäli merkinnät on tarkoitettu lopullisiksi, on 
niiden sallima liikkumavara kerrosluvuissa ja rakennusalan rajauksissa 
hyvä lähtökohta, joka mahdollistaa monipuoliset suunnitteluratkaisut.
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Pääosin LPA-tonteilla sijaitseviin pysäköintilaitoksiin perustuva pysä-
köintiratkaisu on alueelle sopiva ja mahdollistaa asuintonteille maanva-
raiset pihat ja monin osin olevan maaston säilyttämistä. Piha-alueille tu-
lee voida sijoittaa liikuntaesteisten autopaikkoja, jotta etäisyydet niille 
eivät muodostu liian pitkiksi.

Asemakaavaluonnoksessa kaava-alueelle on merkitty rakennettavaksi 
monikäyttötilaa yhteensä vähintään 4000 k-m2. Määrä tuntuu suurelta 
huomioiden Itäkeskuksen, Myllypuron ja Herttoniemen palvelujen lähei-
syys. Asemakaavamääräys ei määrittele tarkemmin, mitä toimintaa mo-
nikäyttötila mahdollistaa tai sulkee pois. Asukkaiden yhteiskäyttöiset ti-
lat hyväksytään ARA-rahoitteisessa tuotannossa osaksi asuntojen han-
kinta-arvoa, kun taas liiketilojen kustannuksia ei. Myytävässä tuotan-
nossa liiketilojen rakentamisen kustannukset lisätään asuntojen hin-
taan.

Viilarintien varren tonttien osalta asuntojen avautumissuuntia ei voi ar-
vioida, koska rakenteiden ääneneristävyystason vaatimusta ei kaava-
kartassa ole vielä määritelty. Mikäli dB-vaatimus estää asuntojen avaa-
misen ainoastaan kadun suuntaan, vaikeutuvat ratkaisut kortteleissa 
45353 ja 45351 sekä tonteilla 45239/5 ja AK-tontilla korttelissa 45101. 
Erityisen haasteellisia mm. asuntojen suuntautumisen ja pelastuksen 
osalta ovat korttelit 45351 ja 45353, joiden kohdalla maasto laskee 
useamman kerroksen verran asuntokadulta Viilarintielle.

Olisi toivottavaa, että kaavamääräyksissä ei ohjattaisi sitovasti raken-
nuksen tilaohjelmaan (huoneistojakauma, asuntoja palvelevien aputilo-
jen määrä ja sijainti) liittyviä asioita. Asemakaavan määräys ”Kaikissa 
1200 k-m2 suuremmissa asuinrakennushankkeissa on asukkaiden 
käyttöön rakennettava riittävästi yhteisiä vapaa-ajantiloja” on yhtenevä 
rakennusvalvonnan yhteistilaohjeen kanssa ja yhteistilaohje olisi riittä-
vä.

Kaavamääräyksellä edellytetään, että ”Asukkaiden yhteiskäytössä ole-
vat saunat tulee rakentaa ylimpään kerrokseen ja tilojen yhteyteen tu-
lee rakentaa kerhotila asukkaiden käyttöön.” Määräys ei huomioi raken-
nusvalvontaviraston yhteistilaohjeen esittämää tapauskohtaista tarkas-
telua. Rakennettaessa esimerkiksi saunatiloja eri portaisiin, aiheuttaa 
määräys kerhotilojen pilkkoutumisen pieniksi yksiköiksi, joiden käytettä-
vyys kärsii. Yhteistilaohje sekä tilaajan tarpeet linjaavat kaavamääräys-
tä joustavammin asumista palvelevien tilojen ratkaisuja.

Kaavaluonnoksen määräyksessä edellytetään, että ”Pääosalla läpi ta-
lon ulottuvista ensimmäisen kerroksen asunnoista tulee olla oma si-
säänkäynti kadulta.” Sisäänkäynti kadulta suoraan asuntoon on kau-
punkipientaloille ominainen ratkaisu, joka soveltuu heikommin kerrosta-
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loratkaisuun. Kun tontin rajautuvat suoraan katualueeseen ja rakennuk-
set on kaavamerkinnällä määritelty rakennettavaksi pääosin kiinni ra-
kennusalan rajaan, ei asuntojen omalle sisäänkäyntireviirille ole tilaa.

Kaavaluonnoksen mukaan kortteleiden 45361, 45362, 45363, 45364ja 
45366 alle 7- kerroksisten rakennusten tulee olla rakenteeltaan ja julki-
sivuiltaan puuta. Rakennusten rakenneratkaisua ei tulisi määritellä kaa-
vassa. Kaupungin puurakentamisen edistämistavoitteet voidaan kaava-
määräyksen sijaan huomioida tarpeen mukaan esimerkiksi tontinluovu-
tusehdoissa.

Kaavassa tulisi sallia konehuoneet ullakkotilassa tai tasakattoisten ra-
kennusten katoilla. Konehuoneet tulisi nykymääräysten mukaan sijaita 
asuinkerrosten yläpuolella – muussa tapauksessa on käytettävä seka-
järjestelmää, jossa konehuonekerroksen asunnoilla on huoneistokoh-
taiset LTO-kojeet.

Korttelialueille 45101, 45352 ja 45363 on kaavamääräyksen mukaan 
sijoitettava muuntamo. Muuntamot tulisi asuinrakennusten sijaan sijoit-
taa erilliseen rakennukseen, osaksi piharakennusta tai esimerkiksi py-
säköintilaitoksen yhteyteen.

Asemakaava edellyttää rakennettavaksi tilan hajautettua energiantuo-
tantoa varten kortteleihin 45101, 45354 ja 45363. Energiatekniset rat-
kaisut ovat nopeasti kehittyvä alue ja myöhemmin asennettavaa tek-
niikkaa varten tehtävissä tilavarauksissa on virheinvestoinnin riski.

Asemakaavan mukaan ”Katualueeseen rajautuvat korttelialueen osat 
tulee suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä katualueen suunnittelijoiden 
kanssa”. Tilanne, jossa asuinkohteiden ja katualueiden suunnittelu ete-
nisi yhteisessä aikataulussa, on kuitenkin epätodennäköinen.

Kaavaluonnoksen määräys edellyttää, että tonttien vihertehokkuuden 
tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoitetaso, onko tavoitetaso tie-
dossa?

Kaavaluonnoksen määräys edellyttää, että kattopinnoille, joiden katto-
kulma on alle 20 astetta ja joilla ei ole terasseja, tulee rakentaa ensisi-
jaisesti hulevesiä viivyttäviä viherkattoja. Viherkattovaatimus tulisi pois-
taa etenkin puurakenteisilta rakennuksilta, katoksia tms. lukuun otta-
matta.

Asemakaavaluonnoksen autopaikkanormit noudattavat 12/2015 hyväk-
syttyä autopaikkojen mitoitusohjetta. Rakennettavien monikäyttötilojen 
autopaikkatarpeen määrittelyä vaikeuttaa suunnitteluvaiheessa useim-
miten puuttuva tieto tilan tarkasta käyttötarkoituksesta. Yksi autopaik-
kanormi monikäyttötilalle selkeyttäisi tilannetta. Kaavaselostuksen mu-
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kaan vieras- ja asiointiautopaikat ovat katujen varsilla, joten monikäyt-
tötilan autopaikat olisivat tarpeen vain tilassa työskenteleville.

Pelastustieratkaisuja ei kaavakartan pohjalta pysty tarkasti arvioimaan. 
Kaavan tulee mahdollistaa pelastusteiden ja nostopaikkojen sijoittami-
nen ajoradoille ja kevyenliikenteen väylille, jotta myös matalamman 
keskipinta-alan asuntotuotanto on mahdollista ja asunnot voidaan 
suunnata parhaisiin ilmansuuntiin ja näkymiin. Kaduilla, joilla ajorata on 
alle 6 metriä leveä, edellyttää tämä nostopaikan kohdalle jalkakäytävää 
tai muuta vapaata tilaa. Tulee myös varmistaa, että pysäköintipaikat, 
valaisimet tai katupuut eivät estä pelastusajoneuvon kääntymistä ka-
dulta pihalle tai kevyen liikenteen väylälle.

Mahdolliset lepakkokartoitukset tulisi tehdä kaavoituksen aikana, ja 
niistä tulevat rakentamiseen aiheutuvat mahdolliset rajoitukset kirjata 
kaavamääräykseksi.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.11.2015 § 324
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Ksv 3362_1, Karhunkaatajan alue

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 hyväksyä esityslistan liitteen 3 mukaiset 27.10.2015 päivätyt Kar-
hunkaatajan suunnitteluperiaatteet jatkossa laadittavan asemakaa-
van ja asemakaavan muutoksen pohjaksi

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta ja suunnitteluperiaatteiden luonnoksesta esi-
tettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin ja lausuntoihin.

27.10.2015 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi
Suvi Hokkanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255
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Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129
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Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
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Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403
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4
Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteet (a-asia)

Pöydälle 25.04.2017

HEL 2017-003841 T 08 00 00

Hankenumero 0924_17

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluo-
saston selvityksen "Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaat-
teet" jatkosuunnittelussa tavoitteellisesti noudatettavaksi.

Tiivistelmä

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 12.6.2008 hyväksymä liikennesuunni-
telma sisältää ajoneuvotunnelin Abraham Wetterintieltä Itäväylälle kes-
kustan suuntaan. 

Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteissa 

 parannetaan ja yhtenäistetään kävelyreittejä ja -alueita 
 nykyaikaistetaan pyöräliikenteen järjestelyt uusien suunnitteluohjei-

den mukaisiksi 
 turvaavat kasvavan joukkoliikenneterminaalin toimintaedellytykset 
 varaudutaan lokakuussa 2016 valtuuston hyväksymän yleiskaavan 

mukaiseen pikaraitiotiehen
 tuetaan liikennejärjestelyillä pienten liiketilojen elinvoimaisuutta 
 tehdään alueen katuverkossa autoliikenteen kapasiteettia lisääviä 

toimia

Aiemman liikennesuunnitelman (2008) mukaiseen tunneliin ei ole va-
rauduttu alustavassa kymmenvuotisessa investointiohjelmassa. Vuon-
na 2013 laaditussa liikenteellisessä selvityksessä (kaupunkisuunnittelu-
lautakunta 18.2.2014) todettiin, että tunnelia ei ole tarkoituksenmukais-
ta rakentaa lähitulevaisuudessa. Herttoniemen keskustan kohdalle ei 
myöskään esitetä suunnitteluperiaatteissa Itäväylän rinnakkaiskatuja, 
joille on annettu aikaisemmissa suunnitelmissa nimet Koodaajankatu ja 
Operaattorinkatu. Muutos vapauttaa Herttoniemen metroaseman yhtey-
teen suunnitellun bussiterminaalialueen laajentamiseen tarvittavan tilan 
ja selkeyttää liittymäjärjestelyitä itäväylän eritasoliittymän ramppien lä-
heisyydessä. Sen sijaan varaudutaan rakentamaan vapaaoikeajärjeste-
ly Linnanrakentajantieltä suoraan Itäväylälle. Tämä suunnitellaan tar-
kemmin terminaalikorttelin ja sen lähiympäristön liikennejärjestelyihin 
liittyvänä asiana asemakaavoituksen edetessä.
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Katuverkon toimivuus tavoitetilanteessa edellyttää, että Suunnittelijan-
kadun katualuetta levennetään. Silloin Suunnittelijankadulle voidaan 
ohjata autoliikennettä ja rakentaa myös laadukkaat joukko- ja pyörälii-
kenteen järjestelyt kadulle.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Herttoniemen keskustan liikenteellistä nykytilaa leimaa voimakas läpi-
kulkeva autoliikenne. Jalankulun ympäristö on kokonaisuutena puut-
teellinen ja ankea, vaikka esimerkiksi metroaseman ympäristössä on 
paljon kävelijöitä. Pyöräliikenteen yhteydet ovat heikkolaatuisia ja nii-
den jatkuvuus on sattumanvaraista.

Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteissa on sovitettu 
yhteen eri vaiheissa olevien aluetta koskevien suunnitelmien sisältöä 
noudattaen hyväksyttyjen yleiskaavan ja liikkumisen kehittämisohjel-
man tavoitteita. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 12.6.2008 hyväksymä liikennesuunni-
telma sisältää ajoneuvotunnelin Abraham Wetterintieltä Itäväylälle kes-
kustan suuntaan. Tunnelin rakentaminen ei sisälly seuraavan 10 vuo-
den investointiohjelmaan. Suunnitteluperiaatteiden lähtökohdiksi on 
selvitetty, millaisilla toimenpiteillä autoliikenne toimisi mahdollisimman 
hyvin ilman yhdystunnelin rakentamista. 

Vuonna 2008 hyväksytyssä suunnitelmassa ei ole varauduttu Hertto-
niemen terminaalin kasvavaan tilantarpeeseen eikä joukkoliikenteen 
järjestelyjä ole tuossa vaiheessa vielä voitu esittää. Herttoniemen met-
roasemakorttelin asemakaavamuutos on vireillä. Asemakaavamuutok-
sen valmistelun yhteydessä suunnitellaan terminaalialueen ja siihen 
kytkeytyvien katujen liikennejärjestelyt tarkemmin, kun samalla selviää 
mitä toimintoja terminaalikortteliin tulee. 

Tänä vuonna on aloitettu uuden Suunnittelijankadun sillan ja sille johta-
vien yhteyksien rakentaminen. Myös sillan liikennejärjestelyiden vuoksi 
on tarpeen tarkastella koko keskusta-alueen liikennejärjestelmä.

Suunnitelma

Parannetaan ja yhtenäistetään kävelyreittejä ja -alueita

Jalan kuljettavuus määrittelee keskusta-alueen laatua. Herttoniemen 
keskustassa jalankulun edellytyksiä ja houkuttelevuutta parannetaan 
merkittävästi sekä yleisillä alueilla että asemakaavoituksen keinoin ton-
teilla. Herttoniemen keskuksen laadukkaasta jalankulkualueesta muo-
dostetaan yhtenäinen kokonaisuus, jonka täydentymistä kiinteistöjen si-
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sällä tuetaan tekemällä sisäänkäynnit laadukkaasti tavoitettaviksi jalan-
kulkualueilta. 

Nykyaikaistetaan pyöräliikenteen järjestelyt

Herttoniemen keskustan kautta on esitetty kulkevaksi kaksi pyöräliiken-
teen baanaa. Toinen kulkee Itäväylän suuntaisesti ja toinen Laajasalon 
suuntaan. Näiden risteys muodostaa merkittävän risteysalueen ja sen 
tulee sijaita keskeisesti Herttoniemen keskuksessa korostaen myös pe-
rillä oloa. Baanojen lisäksi rakennettavat muut pyöräliikennejärjestelyt 
pyritään toteuttamaan yksisuuntaisina noudattaen päivitettyjä suunnit-
teluohjeita.

Turvataan kasvavan joukkoliikennekysynnän toimintaedellytykset 

Herttoniemen terminaaliin on tarvetta rakentaa lisää kapasiteettia bus-
siliikenteelle vastaamaan tulevaisuuden joukkoliikenteen kysyntätarpei-
ta. Terminaaliin rakennetaan uudet lähtölaiturit ja lisääntyvän lähtöka-
pasiteetin edellyttämiä ajantasauspysäköintipaikkoja liikennöintiin tarvit-
tavalle kalustolle. Terminaalin toiminta laajennetussa muodossa ei 
mahdu sen nykyiselle tontille. Terminaalin toiminnoille varatun alueen 
laajentaminen Itäväylän suuntaan parantaa ratkaisevasti edellytyksiä li-
sätä terminaalin lähtökapasiteettia. Suunnitteluperiaatteissa on huo-
mioitu myös syksyllä 2016 hyväksytyn yleiskaavan mukainen varaus pi-
karaitiotieyhteydelle. Se voidaan toteuttaa myös runkobussiliikenteellä.

Tuetaan liikennejärjestelyillä pienten liiketilojen elinvoimaisuutta

Herttoniemen keskustan katuverkossa on paljon lähialueen toimitiloja 
palvelevaa tavaraliikennettä. Isoimmat myymälät hoitavat tavaraliiken-
teensä erillisten kiinteistöillä sijaitsevien lastauspihojen kautta, mutta ki-
vijalkamyymälöitä huolletaan myös kadulta. Tavaraliikenne hoidetaan 
jatkossakin nykyisen kaltaisilla järjestelyillä. Katujen varteen sijoittuville 
kivijalkamyymälöille tarjotaan hyvät edellytykset huollon järjestämiseksi 
ajoradalta. Liikenneturvallisuudesta ja tavaratoimitusten sujuvuudesta 
huolehditaan erottamalla raskaiden ajoneuvojen liikennöinti jalankulku-
virroista.

Tehdään alueen katuverkossa autoliikenteen kapasiteettia lisääviä toi-
mia

Vuonna 2013 laaditussa Liikenteen pitkän aikajänteen kehittämismah-
dollisuuksia -selvityksessä (kaupunkisuunnittelulautakunta 18.2.1014) 
on tutkittu toimenpiteitä välityskyvyn parantamiseksi ilman tunnelia. 
Selvityksessä todettiin, että Herttoniemen tunnelin hyödyt jäävät melko 
pieniksi hankkeen investointikustannukseen suhteutettuna. Tämä joh-
tuu siitä, että tunnelin käyttäjämäärä jää lopulta melko vaatimattomaksi 
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ja toisaalta siitä, että suurimmat hyödyt kohdistuvat lähinnä ruuhkahuip-
puihin ja erityisesti Helsingin suuntaan kulkevalle aamuruuhkaliiken-
teelle. Tunneliyhteyden toteuttamismahdollisuus on kuitenkin syytä säi-
lyttää kauempana tulevaisuudessa, mikäli liikennekysyntä esimerkiksi 
Santahaminan mahdollisen rakentamisen myötä kasvaa selvästi nyt 
ennustetusta. 

Katuverkon kapasiteettia lisäämällä parannetaan alueen autoliikenteen 
toimivuutta. Herttoniemen keskustan kohdalle ei rakenneta Itäväylän 
suuntaista uutta rinnakkaiskatua (Koodaajankatu), mikä vapauttaa ter-
minaalialueen laajentamiseen tarvittavan tilan. Edellytyksenä on, että 
Suunnittelijankadun katualuetta levennetään. Levennetylle Suunnitteli-
jankadulle voidaan ohjata autoliikennettä ja rakentaa myös laadukkaat 
joukko- ja pyöräliikenteen järjestelyt. 

Pysäköinti sijoitetaan pääosin tonteille. Vähäliikenteisimpien katujen 
varsille mahdollistetaan asiointipysäköintiä.

Kustannukset

Vuonna 2008 hyväksytyssä liikennesuunnitelman mukaisten liikenne-
järjestelyiden kustannusarvio oli 101 Milj.€. Tämä sisälsi tunnelin ja ka-
tuverkossa tehtävät muutokset mm. Itäväylän kaksi uutta suuntaista 
eritasoliittymää. Näistä eritasoliittymistä toinen eli Suunnittelijankadun 
eritasoliittymä on parhaillaan rakenteilla. Rakentaminen pitää sisällään 
myös kustannuksiltaan merkittäviä tukimuureja Itäväylän reunaan, jotka 
ovat hyödynnettävissä myös jatkossa. 

Ehdotettujen suunnitteluperiaatteiden mukaiset liikennejärjestelyt vas-
taavat vuoden 2008 hyväksytyn suunnitelman mukaisia liikennejärjes-
telyitä katuverkolla lukuun ottamatta Suunnittelijankadun itäpäätä, jossa 
rakennettavaa katupintaa on enemmän. Tästä koituu noin 400 000 eu-
ron lisäkustannus. Uusien suunnitteluperiaatteiden mukaisien toimenpi-
teiden kustannukset tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa suunnittelus-
sa.

Vuorovaikutus

Liikennesuunnitteluperiaatteita on laadittu yhteistyössä asemakaavoi-
tuksen, HKL:n ja HSL:n kanssa.

Valmistelun kuluessa on neuvoteltu niiden kiinteistöjen ja toimijoiden 
kanssa, joihin vaikutukset suurimmalta osaltaan kohdistuvat ja löydetty 
yhteiset näkemykset liikennesuunnittelun periaatteiksi.

Jatkotoimenpiteet
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Varsinaiset liikennesuunnitelmat laaditaan myöhemmin. Herttoniemen 
metroterminaalin ympäristö (Hiihtäjäntie, Hiihtomäentie, Koodaajanka-
tu, Linnanrakentajantien liittymäjärjestely itäväylälle ja Operaattorinka-
tu) suunnitellaan yhteistyössä HKL:n kanssa, joka valmistelee termi-
naalin peruskorjausta. Suunnittelijankadun liikennejärjestelyt tehdään 
osana Työnjohtajankadun alueen asemakaavoitusta, kuten myös muut 
kyseisen kaava-alueen liikennejärjestelyt.

Toteutus

Liikennejärjestelyistä laaditaan liikennesuunnitelmien jälkeen katusuun-
nitelmat. Nämä toteutetaan alueen muun toteutuksen edistymisen mu-
kaan.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteet selvitys
2 Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 209

HEL 2017-003841 T 08 00 00

Hankenumero 0924_17

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.04.2017 Pöydälle
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Pöydällepanoehdotus:
Eija Loukoila: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
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5
Somerikkotien ja Huokotien liikenneympyrän liikennesuunnitelma 
(a-asia)

HEL 2017-004318 T 08 00 00

Hankenumero 0925_15

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluo-
saston piirustuksen 6719-2 mukaisen Somerikkotien ja Huokotien lii-
kenneympyrän liikennesuunnitelman.

Tiivistelmä

Suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi liikenneympyrä Somerikko-
tien ja Huokotien risteykseen. Samalla parannetaan nykyiset linja-auto-
pysäkit vastaamaan runkolinjan 570 tarpeita.

Esittelijän perustelut

Nykytila

Huokotie ja Somerikkotien itäinen haara ovat pääkatuverkostoa. Ris-
teyksestä etelään päin Somerikkotie on alueellinen kokoojakatu. No-
peusrajoitus kaikilla kaduilla on 50 km/h. Liikennemäärät näillä kaduilla 
ovat likimäärin yhtä suuret, noin 9 000 - 10 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Katujen ajoradat ovat poikkeuksellisen leveät ja linjaukset suo-
ria, minkä takia kaduilla esiintyy ylinopeuksia. Somerikkotien linja-auto-
pysäkit ovat laadultaan heikkoja ja ne on mitoitettu yhtä linja-autoa var-
ten. Risteys on kolmihaarainen T-risteys, jossa pohjois- eteläsuunta on 
etuajo-oikeutettu. Ruuhka-aikana Somerikkotien itäsuunta alkaa ruuh-
kautua merkittävästi, mikä häiritsee varsinkin linja-autoliikennettä. Vii-
meisen 12 vuoden aikana suunnittelualueella on sattunut kymmenen 
onnettomuutta, joista kolme on johtanut loukkaantumiseen.

Somerikkotien eteläosalle on kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
28.1.2010 hyväksytty kadun ajorataa kaventava liikennesuunnitelma 
(piirustus 5826-7 ja 5827-44), jota rakennusvirasto ei ole toteuttanut 
määrärahojen niukkuuden takia. 

Liikennesuunnitelma

Suunnitelmassa esitetään risteyksen muuttamista liikenneympyräksi ja 
Somerikkotien linja-autopysäkkien parantamista runkolinjan vaatimalle 
tasolle. Risteyksen liikennemäärät ovat liikenneympyrän toimivuuden 
kannalta optimaalisia. Tavoitteiden mukaan runkolinja 570 (Mellunmäki 
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- Aviapolis) alkaa liikennöidä vuonna 2018 Somerikkotien kautta ja bus-
siliikenne lisääntyy tämän myötä merkittävästi. Tarve risteyksen ja So-
merikkotien linja-autopysäkkien parantamisesta on havaittu runkolinjan 
570 suunnittelun yhteydessä. Somerikkotien eteläpään pysäkkiparin 
parantamisesta valmistellaan liikennesuunnittelupäällikön päätös. 

Liikenneympyrän länsireunalla osa jalankulun ja pyöräilyn väylästä se-
kä viherkaistasta ei mahdu nykyiselle katualueelle vaan lisätilaa tarvi-
taan puiston puolelta. Rakenne ylittää hetkellisesti puiston rajan enim-
millään 8 metrillä. Jakomäen tulevan asemakaavoituksen yhteydessä 
katualueen rajaukseen tehdään tarvittavat muutokset. 

Liikennesuunnitelmassa on otettu huomioon vuoden 2010 liikenne-
suunnitelman, ja sen mukaiset järjestelyt saadaan tarvittaessa sovitet-
tua liikenneympyrään. 

Liikenteelliset vaikutukset

Risteyksen muuttaminen liikenneympyräksi rauhoittaa liikennettä, lisää 
liikenneturvallisuutta ja parantaa välityskykyä itäsuunnasta. Lisäksi se 
parantaa pyöräilyn sekä kävelyn reitistöä ja antaa hyvän lähtökohdan 
suunnitella Huokotien ja Somerikkotien pyöräilyn pääreitit esikaupungin 
tavoiteverkoston mukaisiksi. 

Vuorovaikutus

Suunnitelma on ollut esillä Jakomäen asemakaavoituksen OAS-tilai-
suudessa 6.4.2017. Kaikki asukkailta saadut kommentit liikenneympy-
räajatuksesta olivat positiivisia. Suunnitelmaa ovat kommentoineet 
myös HSL, rakennusvirasto ja Gasum. 

Gasumin maakaasuputki alittaa liikenneympyrän jalankulun ja pyöräilyn 
väylän liikenneympyrän länsireunalla. Kaasuputki ja siihen liittyvät rat-
kaisut vaativat katusuunnitelmavaiheessa lisäneuvotteluja Gasumin 
kanssa. Kaasuputken siirrosta käynnistetään suunnitelma Jakomäen 
asemakaavoituksen yhteydessä. Mahdollisista väliaikaisratkaisuista pi-
tää kuitenkin neuvotella Gasumin kanssa sen varalta, että putken siir-
ron ja liikenneympyrän rakentamisen aikataulut eivät kohtaa. 

Kustannukset (alv 0 %)

Katualueiden kustannuksiksi on alustavasti arvioitu 700 000 euroa. Ar-
vioitu kustannus ei sisällä kaasuputkeen liittyviä kustannuksia, sillä ne 
tarkentuvat vasta katusuunnitelmavaiheessa.

Jatkotoimenpiteet

Rakennusvirasto laatii alueesta katusuunnitelmat.
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Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Juha Ruonala, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37416

juha.ruonala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6719-2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen
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6
Autoliikenteen verkkoselvitys (a-asia)

HEL 2017-005296 T 07 01 03

Hankenro 0902_21

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä tiedoksi Autoliikenteen 
verkkoselvityksen.

Esittelijän perustelut

Autoliikenteen verkkoselvityksessä on tutkittu Helsingin moottori-ajo-
neuvoliikenteen verkkoa nykytilanteessa, tavoitetilanteessa yleiskaavan 
toteuduttua 2050 sekä välivuosina 2025 (investointiohjelman hankkeet 
toteutuneet) ja 2040. Työn lähtökohtina ovat mm. uuden yleiskaavan 
maankäyttö ja liikenneverkot, Helsingin strategiaohjelma ja sen tavoit-
teet, liikkumisen kehittämisohjelma sekä Helsingin seudun liikennejär-
jestelmäsuunnitelma (HLJ 2015).

Työssä verkon arviointimenetelmä oli kaksiosainen: autoliikenneverkon 
kokonaisuutta arvioitiin koko verkkoa koskevien 10 verkkokriteerin avul-
la ja katuosuuksien merkitystä ja palvelutasoa verkossa linkkikriteerien 
avulla. Katuosuuskohtaiset tarkastelut on tehty tavaraliikenteen suju-
vuuden, joukkoliikenteen kilpailukyvyn ja autoliikenteen tasapainon nä-
kökulmista. Työssä on tutkittu myös bulevardien toteuttamisjärjestystä 
ja yleiskaavan liikennetunnelien vaikutuksia. 

Suuria yksittäisiä ongelmakohtia ei verkolla havaittu lopputilanteessa, 
välivaiheissa tai vaihtoehtoskenaarioissa. 

Jatkossa olisi hyvä selkeyttää entisestään katuverkon joukkoliikenteen, 
tavaraliikenteen ja autoliikenteen tärkeimpiä yhteyksiä ja verkon tarkoi-
tuksenmukaista jäsentelyä. Tavaraliikenteen osalta korostuu erityisesti 
sujuvat yhteydet satamiin, joilla turvataan tuonnin ja viennin kilpailuky-
kyä. Toisaalta sujuva tavaraliikenne on tärkeää myös pienteollisuusa-
lueilla ja keskustassa, missä sujuvien kulkureittien ja lastausalueiden 
löytymisessä haasteena ovat muut tilankäyttäjät. 

Joukkoliikenteen runkoyhteydet tulevat tulevaisuudessa siirtymään lin-
ja-autoliikenteestä enemmän raitioliikenteeseen. Omilla kaistoilla toimi-
va joukkoliikenne takaa paremman ja luotettavamman palvelutason. 
Kulkutila saatetaan tällöin joutua ottamaan muilta liikkumismuodoilta. 
Kävelyn, pyöräliikenteen, turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta on 
tärkeää, ettei autoliikenne siirry liiaksi alemmalle katuverkolle, vaan että 
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se pysyy keskeisillä sille määritetyillä reiteillä. On tärkeää, että myös tu-
levaisuudessa on autolla mahdollista liikkua katuverkolla kohtuullisella 
sujuvuudella. Esimerkiksi autoliikenteen hinnoittelulla, tehokkaalla jouk-
koliikennejärjestelmällä ja pyöräliikennettä kehittämällä voidaan vaikut-
taa autoliikenteen määrään tulevaisuudessa.

Kaupunkibulevardeilla on myönteinen vaikutus joukkoliikenteen käyt-
töön ja joukkoliikenteellä saavutettavuuteen. Bulevardit saattavat kui-
tenkin lisätä autoliikennettä rinnakkaisilla kaduilla ja niillä on paikoin ne-
gatiivisia vaikutuksia autoliikenteen matka-aikoihin ja saavutettavuu-
teen.

Liikennetunneleista saatavat liikenteelliset hyödyt verkkotasolla ovat 
näiden tarkastelujen mukaan vähäisiä. Tunnelien toteuttamisella voi-
daan kuitenkin rauhoittaa pintaliikennettä. 

Katuosuuden merkitys ja palvelutaso

Linkkikriteerien avulla on tuotettu tutkittavien vaihtoehtojen analyysi se-
kä merkityksen että palvelutason osalta. Katuosuuden merkitys kuvaa 
kadun tärkeyttä ja vaikuttavuutta verkolla ja palvelutaso katuosuuden 
tarjoaman palvelun laatua tai ruuhkaisuutta.

Tavaraliikenteelle merkittävämpiä katuosuuksia ovat kehätiet ja pää-
väylät, yhteydet satamiin ja logistiikkakeskuksiin. Palvelutaso näillä rei-
teillä säilyy pääasiassa hyvänä. Etenkin yhteys Vuosaaren satamaan 
säilyy sujuvana. Sisääntuloväylien muuttaminen bulevardeiksi laskee 
kuitenkin näiden väylien palvelutasoa myös tavaraliikenteen osalta. 
Kantakaupungissa palvelutaso tavaraliikenteelle on kohtuullinen; jake-
lun sujuvuutta voitaisiin tehostaa esimerkiksi huoltotunnelin käytön laa-
jentamisella sekä lastausruuduilla. 

Autoliikenteen verkon merkitys joukkoliikenteelle kasvaa säteittäisillä ja 
poikittaisilla runkoreiteillä. Raitiotieverkon laajentuminen ja pikaraitiotei-
den toteuttaminen mahdollistavat paremman palvelutason verkolla, kun 
joukkoliikenne ei ole riippuvainen muun ajoneuvoliikenteen ruuhkautu-
misesta. Linja-autojen kauko- ja runkoliikenteen reiteillä on panostetta-
va muusta autoliikenteestä riippumattomaan liikkumiseen. Bussikaisto-
jen toteuttamisen tarve bulevardeilla selviää bulevardien ja joukkolii-
kennejärjestelmän tarkemmassa suunnittelussa.

Moottoriajoneuvoliikenteen merkitys korostuu kehäteillä, sisääntuloväy-
lillä ja sisääntuloväylien jatkoreiteillä kantakaupungissa. Ajoneuvoliiken-
teen hinnoittelulla on selvä verkon kuormittumista hillitsevä vaikutus, 
jonka suuruuteen vaikuttaa hinnoittelun toteutustapa. Bulevardien pal-
velutasoa heikentävä vaikutus kohdistuu pääasiassa kehä I:n ja kanta-
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kaupungin väliselle vyöhykkeelle. Palvelutaso kantakaupungissa pysyy 
lähes ennallaan ja säilyy kehä I:n pohjoispuolella kohtuullisena. 

Verkon kokonaisuus

Moottoriajoneuvoliikenteen verkkoa arvioitiin myös kokonaisuutta ku-
vaavien kriteerien avulla. 

Tulevaisuuden verkkovaihtoehdoilla on vaikutus kulkutapajakaumaan. 
Joukkoliikenteen osuus moottoroiduista matkoista kasvaa nykyisestä 
kaikissa tulevaisuuden skenaarioissa. Helsingin keskeisten työpaikka-
alueiden saavutettavuus joukkoliikenteellä paranee kaikissa tulevaisuu-
den skenaarioissa. 

Kulkutapajakauman ja saavutettavuuden lisäksi arvioitiin verkkoja seu-
raavista näkökulmista: matka-aika, kaupunkitilan käyttö, maankäytön 
vaikutukset, melu, ilmastovaikutukset, onnettomuuskertymät, jalankulku 
ja pyöräliikenne.  

Bulevardien ja liikennetunnelien toteuttaminen

Työssä tutkittiin Länsiväylän, Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän 
bulevardisointia. Bulevarditarkasteluissa oletettiin kaikissa bulevardi-
soinnin toteutuneen Vihdintiellä ja Laajasalontiellä. Kaikilla tutkituilla 
bulevardeilla on samanlaisia liikenteellisiä vaikutuksia; väylän kapasi-
teetin laskiessa liikennemäärä väylällä vähenee ja liikennettä siirtyy 
jonkin verran korvaaville reiteille muualle katuverkkoon. Vaikutusten 
suuruus, bulevardien tarkempi toteutusmuoto ja toteutusjärjestys tar-
kentuvat bulevardien suunnittelun edetessä.  

Liikennetunnelien tarkasteluissa tutkittiin keskustatunnelin, Hakamäen-
tien läntisen ja itäisen tunnelin sekä Itäväylä-kehä I välisen tunnelin to-
teuttamista. Liikennetunnelien toteuttamisen kannattavuutta tulee ar-
vioida jatkossa lisää. Näiden tarkastelujen perusteella tunnelien kulku-
tapavaikutus ja vaikutus liikenteen sujuvuuteen verkon kokonaisuuden 
kannalta on vähäinen. Tunnelit voivat kuitenkin mahdollistaa pintalii-
kenteen rauhoittamisen. Tunnelien mahdollistamia maankäytön hyötyjä 
ei tässä työssä tutkittu.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Kaisa Reunanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37109

kaisa.reunanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Tiivistelmä loppuraportista
2 Loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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4
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle 
vuoden 2016 arviointikertomuksesta  (b-asia)

HEL 2016-004947 T 00 03 00

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan 
lausunnon:

Kohta 5.2 Strategiaohjelman ja ympäristöpolitiikan energiatehokkuusta-
voitteiden toteuttaminen 

Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunkisuunnitteluviraston tulee ny-
kyistä enemmän ohjata kaavoituksella kaupunkirakenteen ja rakennus-
ten energiatehokkuuden parantamista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirasto 
on tehostanut energiatehokkuustavoitteiden toteutumista kaavoitustoi-
minnallaan. Maankäytön suunnittelulla on tiivistetty kaupunkirakennetta 
sekä kehitetty tehokasta liikennejärjestelmää pitkällä tähtäyksellä. Kau-
punkisuunnitteluvirastossa on kehitetty ekotehokkuustyökaluja maan-
käytön suunnittelun energiatehokkuutta mittaamaan.

Kaava mahdollistaa lähes aina keskitetyn kaukolämmön rakentamisen 
ja siihen liittymisen jättäen kuitenkin kuluttajalle vaihtoehdon valita itse 
järjestelmä, jota pitää hyvänä.

Kaavan ohjausvaikutukset rakennusten energiatehokkuuteen ovat vä-
häiset. Tontinluovutusehdoissa voidaan antaa rakentamismääräyksiä 
asiasta.

Kaavan tarkoituksena ei ole estää uusien energiajärjestelmien kehittä-
mistä. Kaavan laatimisen yhteydessä testataan ja kehitetään jatkuvasti 
uusia energiajärjestelmiä yhdessä hankkeiden toteuttajien kanssa, mitä 
virasto pitää hyvänä yhteistoimintamuotona. Parhaisiin lopputuloksiin 
päästään yhteistyöllä sovittelemalla eri osapuolten tarpeet keskenään.

Kohta 5.6 Suurien liikenneinvestointien ja tontinluovutuksen koordinaa-
tio

Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginkanslian ja kaupunkisuun-
nitteluviraston tulee saattaa loppuun liikennehankkeiden käsittelyoh-
jeen valmistelu organisaatiouudistuksen jälkeen siten, että ohjeessa 
huomioidaan myös hankkeiden vaikutukset maan arvon nousuun.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirasto 
kehittää edelleen isojen liikennehankkeiden vaikutusten arvioinnin ko-
konaisuutta. Hankkeiden suunnittelu ja arviointi on tarkentuva prosessi. 
Suunnittelun edetessä myös vaikutusten arviointi tarkentuu. Vaikutus-
ten arvioinnin kokonaisuutta kehitetään siten, että maan arvon nousuun 
vaikuttavia tekijöitä voidaan tuoda päätöksenteon pohjaksi jo alustavien 
tarkasteluiden aikana.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa myös, että organisaatiouudistuk-
sen jälkeen loppuun valmisteltavassa katu-, liikenneväylä-, rata- ja 
puistohankkeiden käsittelyohjeessa huomioidaan maan arvon nousuun 
vaikuttavat tekijät. Lisäksi arvioinneissa tulee huomioida myös arvioin-
tialueen maanomistusolosuhteet ja arvioida näihin perustuen vaikutuk-
set kaupungin maasta saamiin tuloihin.  

Kohta 5.8 Asunto- ja maankäyttöpolitiikka hyvinvoinnin edistämisessä

Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginkansliassa ja kaupunki-
suunnitteluvirastossa tulee selvittää, miten maankäyttöä ja asumista 
koskevien hyvinvointitavoitteiden toteutumista voidaan seurata.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirasto 
voi toteuttaa suunnitteluprosessin kaikissa vaiheissa maankäyttöä ja 
asumista koskevia hyvinvointitavoitteita viihtyisästä, turvallisesta ja ter-
veellisestä elinympäristöstä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto mahdollistaa maankäytön suunnittelun ta-
voitteiden toteutumisen. Rakentamisen myötä tavoitteet konkretisoitu-
vat. Tavoitteiden toteutumisen edellytys on yhteistyö sekä virallisella et-
tä epävirallisella tasolla. Hyvinvointitavoitteet ovat ominaisuuksiltaan 
yleensä laadullisia ja muutokset näkyvät hitaasti, joten niiden toteutumi-
nen vaatii vuositasoa pitkäjänteisempää kehityksen laadullista ja osit-
tain määrällistäkin arviointia. Helsingin seudun yhteisesti asettamien ta-
voitteiden seuranta tapahtuu MAL-sopimuksen seurannan yhteydessä 
ja tulokset arvioidaan vuosittain kuntien ja valtion yhteisessä seuranta-
kokouksessa. Uuden strategiakauden osalta on mahdollista arvioida 
tarvitaanko esimerkiksi kokonaisvaltaista laadullista arviota. 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden toteu-
tumista ei ole seurattu yhtenä kokonaisuutena, mutta niihin liittyvien ta-
voitteiden toteutumista seurataan osana muuta seurantaa. 

Kaavoituksen ja liikennesuunnittelun laatuarvioinnin menetelmän kehit-
tämistyö on ohjelmointivaiheessa. Laatuarvioinnissa keskeistä on hy-
vinvointiin liittyvien tavoitteiden mittaaminen. Laatuarvioinnin ohjelmoin-
nin yhteydessä on myös kirjattu olemassa olevia, hyväksi havaittuja toi-
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mintatapoja, joiden avulla laatua ja siihen liittyviä hyvinvoinnin tavoittei-
ta voidaan seurata ja pitää yllä.

Asemakaavoituksen tulee mahdollistaa kaikkien hallinta-ja rahoitus-
muotojen toteuttaminen AM-ohjelman mukaisesti. Hallinta- ja rahoitus-
muodoista päättäminen tapahtuu kaupungin maalla tontinluovutusvai-
heessa. Valtion ja yksityisen maalla se kirjataan maankäyttösopimuk-
siin. Hankkeiden hallintamuotojakaumien määrittely edellyttää seuran-
taa alueiden hallintamuotojakaumasta suhteessa alueen hyvinvointita-
voitteisiin. Jotta valtion ja yksityisellä maalla yksittäisissäkin hankkeissa 
pystytään soveltamaan AM-ohjelman ja alueen hyvinvointiin liittyviä ta-
voitteita toteuttavaa hallintamuotojakaumaa, määrittely on tehtävä jo 
kaavoituksen alkuvaiheessa. Menettelystä on sovittu yhteistyössä kau-
punkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja kaupunginkanslian kans-
sa.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön mukaan 
tarkastuslautakunnan tulee laatia kaupunginvaltuuston asettamien toi-
minnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta arviointikerto-
mus valtuustolle. Kertomuksesta tulee hankkia tarkastussäännön mu-
kaisesti kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvitta-
vat lausunnot valtuustolle toimitettavaksi. Tarkastuslautakunta pyytää 
kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoa kertomuksen kohdista 5.2, 
5.6 ja 5.8.

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon tarkastuslautakunnalle 10.5.2017 mennessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Leila Koivulehto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37343

leila.koivulehto(a)hel.fi
Reetta Putkonen, liikennesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 37079

reetta.putkonen(a)hel.fi
Eija Kivilaakso, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, toimistoarkkitehti, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2016

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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2
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
aloitteesta, joka koskee yleiskaavan muuttamista (b-asia)

HEL 2017-002208 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kaupunkisuunnittelulautakun-
nalta valtuustoaloitteesta, joka koskee yleiskaavan muuttamista Kes-
kuspuiston, Malmin lentokentän ja Tuomarinkartanon alueiden osalta.

Yleiskaavan laatiminen käynnistyi 20.11.2012, kun kaupunkisuunnitte-
lulautakunta hyväksyi yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelman. Neljän 
vuoden valmistelu- ja päätöksentekoprosessi sai päätöksensä 
26.10.2016 kaupunginvaltuuston hyväksyessä Helsingin uuden yleis-
kaavan (Kaupunkikaavan). Yleiskaavan eri vaiheita on käsitelty useaan 
otteeseen kaupunkisuunnittelulautakunnassa, minkä lisäksi prosessiin 
kuuluva muu vuorovaikutus on ollut hyvin kattavaa. Yleiskaava ei ole 
vielä lainvoimainen. Kaavasta on jätetty useita valituksia hallinto-oikeu-
teen. Kaupunki tulee antamaan niihin vastineen ennen kesää. 

Yleiskaava kattaa koko Helsingin alueen lukuun ottamatta Östersundo-
mia. Yleiskaava ei korvaa voimassa olevia Jätkäsaaren, Keski-Pasilan, 
Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan, Kuninkaantammen, Pohjois-
Haagan itäosan ja Kruunuvuorenrannan osayleiskaavoja eikä Vartio-
saaren, Meri-Rastilan länsirannan, Koivusaaren osayleiskaavoja, mikäli 
ne ovat tulleet voimaan ennen kuin uusi yleiskaava saa lainvoiman. 

Vastikään hyväksytyn yleiskaavan muuttaminen jälkikäteen yksittäisten 
alueiden osalta ei olisi yksinkertaista. Lausunnossa ehdotetun kaltaisil-
la muutoksilla olisi merkittävää vaikutusta koko Helsingin tavoiteltuun 
kaupunkirakenteeseen ja valmistelun lähtökohdaksi asetetun väestöp-
rojektion toteutumisen edellytyksiin. Muutosten arviointi edellyttäisi ar-
vioita koko kaavaratkaisun toimivuudesta. Mikäli yleiskaavaa haluttai-
siin keskeisten ratkaisujensa osalta muuttaa, tulisi käytännössä käyn-
nistää uuden yleiskaavan valmistelu.

On syytä huomata, että yleiskaavamerkinnät ovat pääkäyttötarkoitus-
merkintöjä. Tarkemmassa suunnittelussa määritetään tarkemmin esi-
merkiksi rakentamisalueiden, puistojen ja liikenneväylien lopulliset si-
jainnit. Rakentamisalueilla ei ole yleiskaavakartalla tarkkoja rajoja. Vie-
rekkäisten eri kaavamääräysten alaisten alueiden maankäyttö sovite-
taan tarkemassa suunnittelussa yhteen niin, että tuetaan toimivaa kau-



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 136 (178)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Ykp/2
09.05.2017

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

punkirakennetta. Vihersormien ja muiden seudullisten viheralueiden se-
kä paikallisen viheralueverkoston jatkuvuus turvataan. Esimerkiksi kes-
kuspuiston tarkkoja rajauksia ei ole päätetty osana yleiskaavaa. Vas-
taavasti Tuomarinkylän alueella on mahdollisuus tutkia keskustelua he-
rättänyttä pikaraitiotien linjausta tarkemmin. Arvokas kartanoympäristö 
säilyy Tuomarinkylässä jatkossakin osana kulttuurimaisemaa. Malmin 
lentokentän alue taas on asuntorakentamisen näkökulmasta Helsingin 
merkittävin yleiskaavan osoittama uusi asuntorakentamisen aluekoko-
naisuus.

Yleiskaava ei myöskään ota kantaa alueiden toteuttamisjärjestykseen. 
Näitä ajoitetaan osaltaan yleiskaavan toteuttamisohjelmassa, joka on 
tarkoitus tuoda päätöksentekoon vuoden 2017 loppupuolella. On kui-
tenkin syytä erikseen todeta, että muutettavaksi esitetty Malmin lento-
kentän alueen saattaminen toteuttamiskelpoiseksi on tärkeää 2020-lu-
vun asuntorakentamistavoitteiden saavuttamisen kannalta. Samoin 
asuntorakentamiseen ja liikennejärjestelmään kytkeytyvien investoin-
tien suuntaaminen koilliseen Helsinkiin on olennaista ympäröivien 
alueiden tulevaisuuden kehittymismahdollisuuksien ja alueellisen eriar-
voisuuden estämisen kannalta.

Kaupunginvaltuustolla on aina mahdollisuus kaupungin ylimpänä pää-
töksentekoelimenä ottaa kantaa tuleviin suunnitelmiin. Hierarkkinen 
kaavoitusjärjestelmä tarkoittaa sitä, että asemakaavoitusvaiheessa on 
mahdollisuus palauttaa valmisteluun sellaiset asemakaavat, joiden hy-
väksymistä ei pidetä tarkoituksenmukaisena. Asemakaavaprosessin 
yhteydessä käydään myös aina läpi laaja vuorovaikutusprosessi, johon 
kaikki osalliset pääsevät mukaan.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Matti Enroth ja 17 muuta valtuutettua ovat tehneet 
22.2.2017 liitteenä olevan valtuustoaloitteen.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 27.9.2017 mennessä.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
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Liitteet

1 Enroth Matti ym. valtuustoaloite kvsto 22.2.2017 asia 20

Oheismateriaali

1 Allekirjoitettu Enroth Matti ym. valtuustoaloite kvsto 22.2.2017 asia 20

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 138 (178)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/10
09.05.2017

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

10
Poikkeamishakemus (Sörnäinen, Parrulaituri 2) (b-asia)

Pöydälle 25.04.2017

HEL 2016-012788 T 10 04 01

Rakvv 10-2922-16-S, Ksv 5046_32

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä kiinteistöviraston tila-
keskuksen asemakaavaa nro 11780 koskevan poikkeamishakemuk-
sen. Hakemuksen mukainen hanke edellyttää poikkeamista kaavan 
suojelumerkinnästä (sr-2).

Hakija

Helsingin kaupunki/kiinteistövirasto/tilakeskus (jättöpäivämäärä 
21.11.2016) 

Rakennuspaikka

10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 10588 tontti 1

Hakemus

Sompasaaren huoltorakennuksen korkean osan purkaminen vastoin 
asemakaavan suojelumerkintää (sr-2) sekä sen korvaaminen uudisra-
kennuksella.

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että nykyinen rakennuksen käyttö 
sisältää huomattavan terveysriskin. 

Säännökset, joista poiketaan

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten 
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Lähtötiedot

Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla on voimassa 26.11.2008 hy-
väksytty asemakaava nro 11780. Asemakaavan mukaan rakennuspai-
kalla olevan huoltorakennuksen korkea osa on palvelurakennusten 
korttelialuetta (P) ja suojeltu sr-2-merkinnällä (rakennus, jota ei saa 
purkaa). Rakennuksen matalan osan kohdalla on merkintä VP (puisto).

Suvilahden alueella on valmisteilla asemakaavan muutos, johon raken-
nuspaikka on tarkoitus liittää. Asemakaavaa uudistettaessa paikalle 
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voidaan mahdollistaa sijoitettavaksi palvelutoimintoja, kuten voimassa 
olevassa asemakaavassa. 

Alueella on voimassa yleiskaava 2002, jossa alue on osoitettu Kaupun-
kipuistoksi. Aluetta kehitetään monipuolisina toiminta-, kohtaamis-, kult-
tuuri- ja luontoympäristönä. Alueelle saa rakentaa tarpeellisia yhdys-
kuntatekniikan huollon tiloja ja liikenneväyliä.

Sörnäistenrannan osayleiskaavassa nro 11650 rakennuspaikka on lähi-
virkistysalueella. Aluesuunnitelmissa rakennuspaikka on varattu uuden 
korttelitalon paikaksi. 

Sompasaaren huoltorakennus on rakennettu 1960-luvun alussa (arkki-
tehti R.V. Luukkonen) ja se on alun perin ollut satamaviranomaisten 
käytössä. Nykyisin korkeassa osassa on toimistotiloja, pukuhuone- ja 
peseytymistiloja, työmaaruokala sekä kellarikerroksessa väestönsuoja. 
Matalassa osassa on lämmönjakohuone, sähköpääkeskus sekä muun-
tamo, pukuhuonetiloja ja huoltotiloja. Rakennuksesta on jouduttu irtisa-
nomaan pidempiaikaiset vuokralaiset rakennuksen huonon kunnon 
vuoksi.

Hakemuksen liitteenä on aiemmin pyydetyt lausunnot Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskukselta) ja Työterveyslaitokselta 
(TTL). Lisäksi on teetetty Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus 
sekä Haitta-ainetutkimus (Vahanen Rakennusfysiikka Oy).

ELY-keskus toteaa lausunnossaan (28.8.2016), että rakennuksella on 
todettu olevan sellaisia arvoja, että se on suojeltu voimassa olevassa 
asemakaavassa. Kuntotutkimuksen perusteella rakennuksen kunnosta-
minen on mahdollista, vaikkakin mittavaa. Luonnollisesti on tärkeää, et-
tä korjauksen myötä pystytään takaamaan, että rakennus ei aiheuta 
terveyshaittoja. ELY-keskus pitää purkamista valitettavana.

TTL toteaa lausunnossaan (13.10.2016), että altistuminen sisäilman 
epäpuhtauksille arvioidaan erittäin todennäköiseksi rakennuksen kor-
keamman osan kaikissa kerroksissa, tilajärjestelyistä riippumatta. Näyt-
teistä mitatut mikrobiarvot ylittävät usein paikoin yli 100-kertaisesti ra-
kenteille sallitut arvot.

Osallisten kuuleminen ja lausunnot

Selvitys naapureiden kuulemisesta ja heille varatusta tilaisuudesta teh-
dä muistutus on liitetty hakemusasiakirjoihin. Muistutuksia ei ole esitet-
ty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole 
vaikutuksia laajemmalle.
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Hakemuksesta saatiin lausunnot Helsingin kaupunginmuseolta sekä ra-
kennusvirastolta.

Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan (10.3.2017), että selvitysten 
perusteella rakennuksessa on laajoja rakenteellisia ongelmia. Näin ol-
len rakennuksen kunnostaminen edellyttäisi mittavia purku-, korjaus- ja 
muutostöitä. Korjaus olisi periaatteessa mahdollinen, mutta kallis. Alku-
peräisiä rakenteita ja rakennusosia olisi mahdollista käyttää vain paikoi-
tellen ja korjaaminen olisi laajalti uudisrakentamista. Rakennussuojelun 
näkökulmasta perusteet rakennuksen säilyttämiselle ovat siten heiken-
tyneet. Kaupunginmuseo korostaa, että rakennuksen omistajan velvolli-
suus on huolehtia rakennuksen ylläpidosta ja asianmukaisesta kunnos-
tamisesta. Kaupunginmuseo pitää erittäin valitettavana, ettei tässäkään 
tapauksessa myöskään rakennuksen suojelu ole kannustanut raken-
nuksen jatkuvaan ylläpitoon ja kunnosta huolehtimiseen. Parrulaituri 
2:n huoltorakennus on ainoa uudelle Kalasataman asuinalueelle säily-
tettäväksi osoitettu satamatoiminnan aikainen rakennus. Kaupunginmu-
seo pitää erittäin valitettavana, mikäli tämä viimeinenkin paikan varhai-
semmasta vaiheesta kertova rakennus menetetään.

Rakennusvirasto toteaa lausunnossaan (27.2.2017), että huoltoraken-
nus voidaan purkaa vain rakentuvan Koksikadun puolelle, koska Kala-
satamanpuiston leikkipaikka on liian lähellä taloa ja kadunrakennustyön 
kiertotie kulkee rakennuksen eteläpuolelta. Purkamistyön aikataulu on 
sovitettava Koksikadun rakentamisen kanssa, rakennustyöt alkavat ke-
väällä 2017. Tästä johtuen purkamistyöt voitaisiin aloittaa aikaisintaan 
syksyllä 2017 tai viimeistään vuonna 2018 Koksikadun valmistuttua. 
Purkutöiden yhteydessä on todettava rakennuksen viereisen ja alapuo-
lisen täytön pilaantuneisuus ja vaihdettava tarvittaessa pilaantuneet 
maa-ainekset.

Perustelut

Vaikka rakennus on suojeltu asemakaavalla ja voidaan todeta, että sillä 
on etenkin kulttuurihistoriallista arvoa satamatoimintojen muistumana, 
ei rakennuksella katsota olevan kuitenkaan sellaisia erityisiä arvoja, jot-
ka ehdottomasti edellyttäisivät sen säilyttämistä, kun otetaan huomioon 
rakennuksen kunnosta saadut selvitykset sen riskistä terveydelle ja ym-
päristölle.

Poikkeamisen erityinen syy on terveellisyyden ja ympäristön turvalli-
suuden edistäminen.

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttami-
selle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luon-
nonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta-
voitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaiku-
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tuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittä-
viä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 53 § 1 mom, 

Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 ja 86 §

Kaupunkisuunnittelutoimen johtosääntö 6 § kohta 19a

Rakennusvalvontataksa 2016, 8 §

Maksu

1 500 euroa 

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava 
purkulupa, mikäli sellaista edellytetään. Purkulupa on haettava kahden 
vuoden kuluessa poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Lu-
pahakemukseen on liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksi-
neen.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä arkityöpäivänä 22.5.2017, 
jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipanopäivä vas-
taa pöytäkirjan nähtävilläolopäivää.

Kuulutusteksti kirjaamoon

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus perusteluineen
2 Asemakaavaote
3 Ympäristökartta
4 Valokuvat
5 Lausunnot

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu

Maksun osalta Oikaisuvaatimusohje, kaupunki-
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suunnittelulautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Hallintovalitus, poikkeamispäätös 

ja suunnittelutarveratkaisu
Oikaisuvaatimusohje, kaupunki-
suunnittelulautakunta
Lainvoimaisuusohje, hallinto-oikeus

Pääsuunnittelija Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu
Oikaisuvaatimusohje, kaupunki-
suunnittelulautakunta
Lainvoimaisuusohje, hallinto-oikeus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto: Koski, Mehtonen, Wiberg, Palviainen
Rakennusvalvontavirasto/Saransalmi

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 212

HEL 2016-012788 T 10 04 01

Rakvv 10-2922-16-S, Ksv 5046_32

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.04.2017 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Jape Lovén: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies
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Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 10.3.2017

HEL 2016-012788 T 10 04 01

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon kannanottoa 
Sörnäisissä osoitteessa Parrulaituri 2 sijaitsevan sr-2 merkinnällä suo-
jellun rakennuksen purkamiseen ja siten rakennuksen suojelumääräys-
tä koskevaan poikkeamispäätöshakemukseen. Kaupunginmuseo tar-
kastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriym-
päristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Kalasatamassa osoitteessa Parrulaituri 2 sijaitsevan, alun perin Sör-
näisten huoltorakennuksen nimellä kulkeneen rakennuksen on suunni-
tellut arkkitehti Risto-Veikko Luukkonen vuosina 1959-1960. Rakennuk-
sen päämassaan kuuluu kellarikerros, kolme maanpäällistä kerrosta ja 
matala ullakko. Päämassan koillispuolelle sijoittuu pienempi ja tätä ma-
talampi, hieman porrastettu siipiosa. Satulakattoisen rakennuksen julki-
sivut ovat pääosin puhtaaksimuurattua punatiiltä. Julkisivuissa vuorot-
televat umpinaiset vyöhykkeet ja vaakasuuntaiset ikkunanauhat, joiden 
korkeus vaihtelee sisätilojen käyttötarkoituksen mukaan. Ikkunoissa on 
valkoiseksi maalatut puupuitteet, joilla ikkunoita on rytmitetty erikoikoi-
siin ruutuihin. Ikkunanauhojen umpiosissa on käytetty lisänä valkoiseksi 
maalattua minerit-levyä. Päämassan koillispäädyssä sijaitsevan porras-
huoneen ikkunaseinä muodostaa muutoin hyvin horisontaalisiin julkisi-
vuihin kevyen pystyaiheen. Rakennuksen sisätilat ovat alun perin toimi-
neet satamahenkilökunnan puku- ja pesutiloina sekä yhteisinä oleske-
luhuoneina, toimistoina ja ylin kerros on palvellut ruokalana keittiöi-
neen. Sörnäisten huoltorakennus edustaa hillittyä ja vähäeleistä, omi-
naispiirteiltään laadukasta rakentamisaikakautensa arjen arkkitehtuuria, 
joka on koonnut yhteen erilaisia satamatoimintoja ja –toimijoita. Raken-
nukselle suunniteltu uusi käyttö asukastalona Kalasataman puiston 
reunalla olisi uudella asuinalueella jälleen eri tahoja yhteen kokoavaa ja 
muodostaisi siten luontevan jatkumon aiempaan.

Parrulaituri 2 sijaitsee kaava-alueella, jonka asemakaava on tullut voi-
maan 16.1.2009. Parrulaituri 2:n rakennus sijaitsee palvelurakennusten 
korttelialueella P, lukuun ottamatta rakennuksen matalampaa koillis-
päätyä, jonka kohdalta alkaa puistoksi määritelty alue. Rakennuksen 



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 144 (178)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/10
09.05.2017

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

pääsiipi eli korkeampi osa on suojeltu merkinnällä sr-2: ”Rakennus, jota 
ei saa purkaa.” Rakennuksen matalamman siiven säilyttämistä ei ase-
makaavassa siis ole määrätty.  Tällä laajalla kaava-alueella Parrulaituri 
2 on ainoa suojeltavaksi ja siten säilytettäväksi määritelty rakennus, jo-
ka jäisi kertomaan alueen satamavaiheesta.

Nyt esillä olevassa poikkeamispäätöshakemuksessa esitetään Parrulai-
turi 2:n suojellun rakennuksen purkamista eli poikkeamista asemakaa-
van suojelumääräyksestä. Hakemuksen liitteenä on Vahanen Raken-
nusfysiikka Oy:ssä 20.1.2016 laadittu yhteenveto Vahanen Oy Haitta-
ainetutkimuksen 9.6.2015 sekä Sisäilma- ja kosteusteknisen tutkimuk-
sen 11.5.2015 tutkimustuloksista ja Työterveyslaitoksen antama, 
13.10.2016 päivätty lausunto (Altistumisolosuhteiden arviointi, Sompa-
saaren huoltorakennus, Parrulaituri 2 Helsinki). Vahanen Rakennusfy-
siikka Oy:n yhteenvedon mukaan huoltorakennuksen ulkoseinäraken-
teet ovat kosteus- ja mikrobivaurioituneet ja ne vaativat laajoja sisä- ja 
ulkopuolisia korjauksia. Pahoin vaurioituneen lämmöneristeen poista-
minen edellyttäisi tiilijulkisivun purkamista, ja tiilien huonokuntoisuuden 
vuoksi niiden säilymistä ehjänä purkamisessa pidetään epätodennäköi-
senä. Tämän lisäksi rakenteeseen jäävien epäpuhtauksien siirtyminen 
huoneilmaan tulisi estää ilmantiivistysmenetelmillä tai kapselointiratkai-
sulla. Myös ensimmäisen kerroksen eteläpäädyn maanvastaisen ala-
pohjarakenteen kohdalla olevat väliseinät ovat paikoin kosteus- ja mik-
robivaurioituneet, mikä edellyttää rakenteiden purkamisia. Rakennuk-
sen matalan osan alapohjasta on haitta-ainetutkimuksessa analysoitu 
öljyhiilivetypitoisuuksia, jotka ylittävät Valtioneuvoston asetuksen 403 
/2009 raja-arvot selvästi. Tämän lisäksi on löytynyt myös herkemmin 
haihtuvia dieseljakeita, jotka saattavat heikentää sisäilman laatua. Yh-
teenvedossa todetaan, että rakenteissa on sisäilman laadun kannalta 
merkittäviä ja kalliita, sekä erityistä ammattitaitoa suunnittelijoilta, työn 
toteuttajilta ja valvojilta vaativia korjaustoimenpiteitä. Rakenteissa ole-
via mikrobivaurioita voidaan hallita korjaustoimilla, jokin korjauksiin liit-
tyy riski, että rakenteiden sisällä sekä maaperässä olevat epäpuhtaudet 
voivat myöhemmin aiheuttaa sisäilmaongelmia.

Edellä mainitun Työterveyslaitoksen antaman lausunnon mukaan ra-
kennuksen kaikissa julkisivurakenteissa, rakennuksen eri kerrosten 
kohdalla ja seinärakenteiden eri korkeudella esiintyy laaja-alaisia kos-
teus- ja mikrobivaurioita. Yläpohjalaatan eristekerroksissa on todettu 
paikallisia mikrobivaurioita ja yläpohjassa toistuvia kosteus- ja mikrobi-
vaurioita sekä lahovaurioita. Kerrosten välillä kulkevien hormi- ja talo-
tekniikan rakenteiden ja sisätilojen alipaineen vuoksi rakenteiden kautta 
tulevan korvausilman mukana sisäilmaan voi kulkeutua epäpuhtauksia. 
Altistumisen todennäköisyys sisäilman epäpuhtauksille arvioidaan erit-
täin todennäköiseksi rakennuksen korkeimman eli nyt purettavaksi esi-
tetyn osan kaikissa kerroksissa, tilajärjestelyistä riippumatta.   
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Kuten useissa aiemmista purkamislupahakemuksista antamissaan lau-
sunnoissa kaupunginmuseo toteaa, että päätösten tulee perustua riittä-
viin, kyseessä olevan aikakauden rakennuksiin ja rakenteisiin sekä kor-
jaamiseen perehtyneiden siantuntijoiden tekemiin selvityksiin. Nyt esillä 
olevissa Parrulaituri 2:een liittyvien lausuntojen näkemys on yhteneväi-
nen siitä, että rakennuksessa on laajoja rakenteellisia ongelmia. Näin 
ollen rakennuksen kunnostaminen edellyttäisi mittavia purku-, korjaus- 
ja muutostöitä. Korjaus olisi periaatteessa mahdollinen, mutta kallis. Al-
kuperäisiä rakenteita ja rakennusosia olisi mahdollista käyttää vain pai-
koitellen ja korjaaminen olisi laajalti uudisrakentamista. Rakennussuo-
jelun näkökulmasta perusteet rakennuksen säilyttämiselle ovat siten 
heikentyneet.

Kaupunginmuseo korostaa jälleen, että rakennuksen omistajan velvolli-
suus on huolehtia rakennuksen ylläpidosta ja asianmukaisesta kunnos-
tamisesta. Kaupunginmuseo pitää erittäin valitettavana, ettei tässäkään 
tapauksessa myöskään rakennuksen suojelu ole kannustanut raken-
nuksen jatkuvaan ylläpitoon ja kunnosta huolehtimiseen. Parrulaituri 
2:n huoltorakennus on ainoa uudelle Kalasataman asuinalueelle säily-
tettäväksi osoitettu satamatoiminnan aikainen rakennus. Kaupunginmu-
seo pitää erittäin valitettavana, mikäli tämä viimeinenkin paikan varhai-
semmasta vaiheesta kertova rakennus menetetään.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 27.2.2017

HEL 2016-012788 T 10 04 01

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa poik-
keamispäätöshakemuksesta Sörnäisten tontille 9906/2, Parrulaituri 2. 
Määräaika on 9.3.2017.

Poikkeamispäätöshakemuksessa haetaan lupaa poiketa asemakaa-
vasta Sompasaaren huoltorakennuksen suojellun (sr-2) korkean osan 
purkamiseksi Sörnäisissä osoitteessa Parrulaituri 2. Kaavasta poikkea-
misen ja korkean osan purkamisen pääperuste on terveellisyyden ja 
ympäristön turvallisuuden edistäminen.

Sompasaaren huoltorakennus voidaan purkaa vain rakentuvan Koksi-
kadun puolelle, koska Kalasatamanpuiston leikkipaikka on liian lähellä 
taloa ja kadunrakennustyön kiertotie kulkee rakennuksen eteläpuolelta. 
Purkamistyön aikataulu on sovitettava Koksikadun rakentamisen kans-
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sa, rakennustyöt alkavat keväällä 2017. Tästä johtuen purkamistyöt 
voitaisiin aloittaa aikaisintaan syksyllä 2017 tai viimeistään vuonna 
2018 Koksikadun valmistuttua.

Purkutöiden yhteydessä on todettava rakennuksen viereisen ja alapuo-
lisen täytön pilaantuneisuus ja vaihdettava tarvittaessa pilaantuneet 
maa-ainekset.

Rakennusvirastolla ei ole muuta huomautettavaa poikkeamisasiassa.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
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11
Ruoholahdenkanavan siltojen nimeäminen Länsisatamassa (b-asia)

HEL 2017-001185 T 10 03 07

Ksv 4984_6

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää nimetä Länsisataman (20.) kau-
punginosassa Ruoholahden ja Jätkäsaaren osa-alueilla sijaitsevat ni-
mettömät sillat liitteen 2 mukaisesti Jaalasilta–Skutbron, Selkämerensil-
ta–Bottenhavsbron, Santasilta–Sandbron, Laivapojansilta–Skeppsgos-
sebron ja Sinikaislansilta–Blåsävsbron.

Esittelijän perustelut

Ruoholahdenkanavan ylittävien siltojen nimeäminen on tullut vireille 
Jätkäsaari-seura ry:n aloitteesta. Aloitteen johdosta nimistötoimikunta 
esitti 1.4.2015 (29 §) kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolle 
valmisteltavaksi siltojen nimeämisen. 

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on valmistellut nimeä-
misesityksen nimistötoimikunnan esityksen mukaisesti. 

Nimettäväksi esitetyt sillat sijaitsevat Länsisataman kaupunginosassa 
osin Ruoholahden ja osin Jätkäsaaren osa-alueilla. Nimettäväksi esite-
tyt sillat ovat jalankulku- ja pyöräilysiltoja, paitsi Selkämerenkatuun liit-
tyvä silta, jolla on myös ajoneuvoliikennettä. Nimettäväksi esitettyjen 
siltojen alueella ovat voimassa asemakaava 9590 vuodelta 1991 ja 
asemakaava 9783 vuodelta 1992. 

Nimistötoimikunnan valmistelemat nimiehdotukset perustuvat läheisiin 
kadunnimiin (Jaalaranta, Selkämerenkatu, Santakuja, Laivapojankatu 
ja Sinikaislankuja). Silloille on esitetty kadunnimien mukaisesti nimiä 
Jaalasilta–Skutbron, Selkämerensilta–Bottenhavsbron, Santasil-
ta–Sandbron, Laivapojansilta–Skeppsgossebron ja Sinikaislansil-
ta–Blåsävsbron.

Olemassa oleviin kadunnimiin perustuvien nimien ansiosta sillat ovat 
helposti paikannettavissa. Siltojen nimet auttavat alueella opastamista 
ja orientoitumista sekä parantavat pelastusturvallisuutta. Nimeämisen 
myötä siltojen kupeeseen tai rakenteeseen asetetut nimikilvet lisäisivät 
pelastusturvallisuutta sekä nimien tunnettuutta alueella. 
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Asiasta on tiedotettu asukkaita. Mielipiteitä ei ole esitetty. Siltojen ni-
meämisellä ei ole vaikutusta osoitekäyttöön eikä suurta merkitystä ni-
meämisen vaikutus-piirissä oleville tahoille. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan asemakaavassa määrä-
tään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja 
korttelin numero. Nämä tiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä 
päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta.

Kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 6 § kohdan 18 mukaan toimi-
valta nimen muuttamiseen on kaupunkisuunnittelulautakunnalla, ellei 
asia ole periaatteellisesti merkittävä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Nimeämiskartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkisuunnittelulautakunta

Tiedoksi

Nimistötoimikunta/Johanna Lehtonen
Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola (kuulutus)
Kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto/Timo Tolkki
Kiinteistöviraston tonttiosasto/Sami Haapanen
Rakennusvirasto/Raimo K. Saarinen



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 149 (178)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/12
09.05.2017

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

12
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuustoaloitteesta, jossa esitetään Ristikkokadun nimen muutta-
mista Uudenalunkaduksi (b-asia)

HEL 2017-001314 T 00 00 03

Ksv 5264_112

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa valtuustoaloitteesta kaupungin-
hallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen 
mukaan vakiintuneita ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä 
ei tule muuttaa, ellei muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelas-
tusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Nimistönsuunnittelun keskeisenä 
ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Hermannin kaupunginosas-
sa Hermanninmäen osa-alueella sijaitseva kadunnimi Ristikkoka-
tu–Gallergatan on määrätty vuonna 2002 voimaan tulleessa asema-
kaavassa nro 10900. Siihen asti samalla paikalla oli käytössä kaupun-
ginhallituksen vuonna 1952 tekemällä päätöksellä nimi Ristikkotie–Gal-
lervägen. Alueella sijaitsevat Ristikkokadun tavoin vankilan historiaan 
liittyvät Mathilda Wreden kuja–Mathilda Wredes gränd ja Muuriku-
ja–Murgränden.

Nimistötoimikunta on kaupunkisuunnitteluvirastolle antamassaan lau-
sunnossa 8.3.2017 (§ 19) muistuttanut kadunnimien tärkeimmästä 
funktiosta osoitejärjestelmän osana kadun asukkaiden, siellä kulkevien 
ja asioita toimittavien arjessa. Kadulla on käytössä tällä hetkellä viisi 
osoitenumeroa (Ristikkokatu 3 ja 4–10), ja vakiintuneen kadunnimen 
muuttaminen aiheuttaisi kadun asukkaille ja yrityksille kustannuksia, 
pitkäaikaista sekaannusta ja kohtuutonta haittaa esimerkiksi pelastusti-
lanteissa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta jakaa nimistötoimikunnan kannan siitä, 
että kadun nykyinen nimi Ristikkokatu–Gallergatan antaa alueelle ka-
raktääriä ja kunnioittaa erilaisten ihmisryhmien rinnakkaiseloa ja yhtei-
söllisyyttä. Ristikkokadun nimenmuutokseen ei ole ilmennyt pakottavia 
syitä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta ei puolla valtuustoaloitteessa esitettyä 
Ristikkokadun nimenmuutosta Uudenalunkaduksi.



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 150 (178)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/12
09.05.2017

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

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu René Hursti ja 22 muuta valtuutettua ovat tehneet 1.2.2017 
seuraavan valtuustoaloitteen:

Helsingin Vallilan Hermannissa sijaitsee "Sörkan vankila". Tie sinne 
kulkee Hämeentieltä Ristikkokadulle, joka ohittaen Hermannin puistikon 
kiertää Sörnäisten vankilan, sivuten osan matkasta Muurikujaa.

Aloitteeni on, että Ristikkokatu muutetaan Uudenalunkaduksi. Ihminen 
tullessaan Helsingin vankilaan ns. Sörkan vankilaan kärsimään ran-
gaistustaan yhteiskunnalle on valinnan edessä.

Mahdollisuus uuteen alkuun, tai jatkaako vanhaa kaavaa. Suoritettuaan 
vankeusrangaistuksensa, vapauteen päästyään, on varmasti mieltä 
nostavampaa, kävellä kohti uutta mahdollisuutta, katua, jonka nimi on 
Uudenalunkatu kuin Ristikkokatu.

Siksi valtuustoaloitteeni kadun nimen vaihtamiseen Ristikkokadusta 
Uudenalunkaduksi.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 1.8.2017 mennessä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Allekirjoitettu Hursti Rene ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 53

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginmuseon johtokunta 25.04.2017 § 35

HEL 2017-001314 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuustoaloitteesta, jossa esitetään Hermannissa sijaitse-
van Ristikkokadun (Gallergatan) nimen muuttamista Uudenalunkaduk-
si. 

Johtokunta kiittää kaupunginvaltuutettuja kiinnostuksesta Helsingin ni-
mistöä kohtaan. Johtokunta muistuttaa, että Hermannin kaupungino-
sassa sijaitseva Ristikkokatu – Gallergatan on vahvistettu asemakaa-
vassa 10900 jo 25.10.2002. Vuosina 1952–2002 samalla paikalla oli 
käytössä nimi Ristikkotie – Gallervägen.

Helsingin vankilan ympäristöön nousi vuosina 2002–2015 uusi asuina-
lue, jolle annettiin kolme vankilan historiaan liittyvää kadunnimeä: Mat-
hilda Wreden kuja – Mathilda Wredes gränd, Muurikuja – Murgränden 
ja Ristikkokatu – Gallergatan. Viimeksi mainittu kadunnimi on keskei-
nen osa tätä uutta asuinaluekokonaisuutta, johon kuuluu mm. useita 
vanhoja puurakennuksia, jotka on korjattu asuinrakennuksiksi. Alueen 
uudet asukkaat ovat melko vastikään ottaneet uudet osoitteet käyttöön-
sä eikä heiltä ole tullut kielteistä palautetta tai nimenmuutosvaatimuk-
sia.

Kaupunginmuseon johtokunta kannattaa Helsingin kaupungin nimistön-
suunnittelussa noudatettavaa periaatetta, jonka mukaan käytössä ole-
via nimiä ei muuteta ilman erityisen painavia syitä. Ristikkokadun ni-
menmuutokseen ei ole johtokunnan mielestä esitetty tällaisia syitä. Ka-
dunnimen muuttaminen aiheuttaisi myös turhaa vaivaa ja kustannuksia 
kadun asukkaille ja yrityksille. Uudenalunkadulle saattaisi myös olla 
haastavaa löytää sopiva ruotsinkielinen vastine.

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että kadun nykyinen nimi kertoo 
alueen historiasta ja nykyisyydestä sekä huomioi Hermannin erilaiset 
asujat. Kadun nimen muuttamisen sijaan Helsingin vankilan alueella 
voisi kenties olla esimerkiksi taideteos, joka korostaa vankilasta poistu-
ville uuden alun mahdollisuutta?

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 08.03.2017 § 19

HEL 2017-001314 T 00 00 03
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Nimistötoimikunta käsitteli valtuutettu René Hurstin ja 22 muun allekir-
joittaneen aloitetta, jossa esitetään Hermannin kaupunginosassa Her-
manninmäen osa-alueella sijaitsevan Ristikkokadun (Gallergatan) ni-
men muuttamista Uudenalunkaduksi. Nimistötoimikunta kiittää aloit-
teesta ja mielenkiinnosta Helsingin nimistöä kohtaan.

Nimistötoimikunta toteaa, että Hermannin kaupunginosassa sijaitseva 
Ristikkokatu–Gallergatan on vahvistunut 11.9.2002 ja kuulutettu voi-
maan 25.10.2002 asemakaavassa 10900. Tätä ennen samalla paikalla 
oli käytössä nimi Ristikkotie–Gallervägen vuodesta 1952. 

Helsingin vankilan ympäristöön annettiin vuonna 2002 yhteensä kolme 
vankilan historiaan liittyvää kadunnimeä: Mathilda Wreden kuja–Mathil-
da Wredes gränd, Muurikuja–Murgränden ja Ristikkokatu–Gallergatan. 
Alue on rakentunut uudeksi asuinalueeksi vuosien 2002–2015 välillä, ja 
Ristikkokatu on keskeinen osa tätä uutta asuinaluekokonaisuutta. Ris-
tikkokadun ympäristöön on myös laadittu asemakaavan muutos, jossa 
osoitettiin useita vanhoja puurakennuksia asuinrakennuksiksi. Alueella 
on näin ollen kymmeniä uusia asukkaita, jotka vastikään ovat ottaneet 
uuden osoitteensa käyttöön. Kadun asukkailta ei ole tullut palautetta tai 
muutostoiveita kadunnimeen liittyen.

Nimistötoimikunta jatkaa, että Helsingin kaupungin nimistönsuunnitte-
lussa noudatettavan periaatteen mukaan käytössä olevia nimiä ei muu-
teta ilman erityistä, painavaa syytä. Tällaisia Ristikkokadun nimenmuu-
tokseen pakottavia syitä ei ole ilmennyt. Nimistötoimikunta muistuttaa 
kadunnimien tärkeimmästä funktiosta osoitejärjestelmän osana kadun 
asukkaiden, siellä kulkevien ja asioita toimittavien arjessa. Kadulla on 
käytössä tällä hetkellä viisi osoitenumeroa (Ristikkokatu 3 ja 4–10), ja 
vakiintuneen kadunnimen muuttaminen aiheuttaisi kadun asukkaille ja 
yrityksille kustannuksia, pitkäaikaista sekaannusta ja kohtuutonta hait-
taa. Kadunnimien muuttaminen voi aiheuttaa myös suoranaisia vaarati-
lanteita, jos muuttunut tilanne ei jostain syystä päivity ajantasaiseksi 
esimerkiksi pelastuslaitokselle tai muihin elintärkeisiin järjestelmiin tai 
esimerkiksi kaupallisten toimittajien navigaattoreihin.

Nimistötoimikunta toteaa vielä, että ehdotetun nimen oikeinkirjoitus ja 
nimen taivutus saattaisi osoittautua käytännössä hankalaksi. Nimestä 
käytettävän ruotsinkielisen vastineen valinta ja nimen toimivuus ruotsik-
si voisi myös osoittautua vaikeaksi.

Nimistötoimikunnan mielestä kadun nykyinen nimi antaa alueelle karak-
tääriä ja kunnioittaa erilaisten ihmisryhmien rinnakkaiseloa ja yhteisölli-
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syyttä. Nimistötoimikunta muistuttaa lisäksi, että katua kuljetaan aina 
molempiin suuntiin, kohti vankilaa ja sieltä pois. 

Nimistötoimikunta toivoo lämpimästi Helsingin vankilasta vapautuville 
vangeille uuden alun mahdollisuutta, mutta ei puolla aloitteessa esitet-
tyä virallisen kadunnimen muuttamista. Nimistötoimikunta ehdottaa, et-
tä Helsingin vankilan uloskäynnin luona tai portissa voisi olla jokin epä-
virallinen, vankilasta poistuville uuden alun mahdollisuutta korostava 
symboli tai teksti. 

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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13
Poikkeamishakemus (Laajasalo, Disankatu 3 ja 5 sekä Haakoninlah-
denkatu 3) (b-asia)

HEL 2017-002408 T 10 04 01

Rakvv 49-260-17-S, Ksv:n hankenumero 5049_30

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä Kruunuvuorenrannan 
Haakoninlahti 1 asemakaavaa nro 12010 koskevan poikkeamishake-
muksen. Hakemuksen mukainen hanke edellyttää poikkeamista:

 rakennusoikeuden määrästä
 asemakaavan massoitteluperiaatteesta
 kerrosluvuista
 rakennusalojen ylityksistä
 asemakaavaan merkityn reitin sijainnista
 yhteistilojen sijoittumisesta

Hakija

Haso Disankallio, Heka Kruunuvuorenranta ja As Oy Helsingin Poja-
mankallio c/o ATT (jättöpäivämäärä 27.2.2017) 

Rakennuspaikka

Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 49276 
tontti 2, korttelin 49272 tontti 1 sekä korttelin 49275 tontti1.  

Hakemus

Hakemus koskee kolmea erillistä tonttia, jotka ovat osa Helsingin Asun-
totuotantotoimistolle (ATT) varattua yhtenäistä korttelikokonaisuutta. 

Hakemuksen tavoitteena on uudisrakennusten (yhteenlaskettu kerrosa-
la 21 816 k-m²) rakentaminen poiketen voimassa olevasta asemakaa-
vasta siten, että 

tontilla 29276/2 (Haso Disankallio):

 kolmen rakennusmassan sijaan rakennetaan vain kaksi
 kaavan merkittyjä rakennusaloja ylitetään
 kerrosluvut poikkeavat asemakaavasta
 tontin läpi osoitetun reitin sijaintia muutetaan
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tontilla 49272/1 (Heka Kruunuvuorenranta):

 ylimmän kerroksen kerrosalaan luettavia tiloja on enemmän. Lisäksi 
ylimmän kerroksen julkisivu materiaalit eivät asemakaavasta poike-
ten erotu alempien kerrosten materiaaleista. Ylimpään kerrokseen 
rakennetaan parvekkeet asemakaavaan merkittyjen kattoterassien 
sijaan

 toteutetaan asemakaavasta poiketen erillinen noppamainen raken-
nus, joka pihan puolella ylittää rakennusalan rajan

 rakennetaan asumisyksikkö kehitysvammaisille. Asumisyksikölle 
haetaan sijoituslupaa AK-korttelialueelle, mikäli se on tarpeellista.

tontilla 49275/1 (As Oy Helsingin Pojamankallio)

 rakennusoikeus ylittyy 39 %:lla (asemakaava 2100 k-m², suunnitel-
ma 2915,5 k-m²)

 rakennuksia on korotettu yhdellä kerroksella

Lisäksi kaikkien kolmen tontin yhteistiloja (kerhotilat) esitetään asema-
kaavasta poiketen sijoitettavaksi tontille 49276/1.

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että korttelialue on maastoltaan 
haastava ja jyrkkä rinneratkaisu vaatii asemakaavassa esitetyn kerros-
luvun tarkistamista ylöspäin, jotta asemakaavan idea kujaa reunusta-
vista tornimaisista päädyistä toteutuu. Rakennusten korotus ja jyrkän 
rinteen synnyttämät alakerrat edellyttävät suurempaa rakennusvolyy-
mia ja asemakaavassa määriteltyä suurempaa kerrosalaa. Kaavasta 
poikkeava massoittelu (kolmen sijaan kaksi) lisää piha-alueen käytettä-
vyyttä ja mahdollistaa puistoon rajautuvan luonnonmukaisen piha-alu-
een säilyttämistä. Asuntojen valaistusolosuhteet parantuvat ja asun-
noista avautuu paremmat näkymät puisto-alueelle. Massoitteluperiaat-
teen muuttaminen vaatii myös rakennusten sijainnin tarkistamista ase-
makaavan rakennusaloista poikkeavasti.

Hakijan mukaan ratkaisu tasapainottaa tonttien välistä suhdetta ja pa-
rantaa korttelin sisäisten reittien tilallista rytmiikkaa ja tiiveyden tuntua. 
Reitin siirtäminen on sekä kujateeman jatkamisen kannalta luonteva et-
tä tekee maasto-olosuhteiltaan vaikean tontin toimivasti ratkaisemisen 
helpommaksi.

Haakoninlahdenkadun varrella tavoitteena on ollut yhtenäinen räystääl-
le ulottuva julkisivupinta ja jatkuva räystäslinja. Katu nousee korttelin 
matkalla yli kahden kerroksen korkeuden verran ja tämä vaatii tontin 
Haakoninlahdenkadun puoleiselta rakennusmassalta riittävää julkisivu-
korkeutta. Kortteli on kaupungin vuokra-asuntoja, joten on myös perus-
teltua, että ylimmän kerroksen asunnot eivät ominaisuuksiltaan poikkea 
olennaisesti muista asunnoista. 
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Omaportaan pienasuntoja sisältävä, muista rakennuksista poikkeava 
yksikkö on luontevaa toteuttaa erillisenä pistetalomassana, jolla sekä 
taataan asuntojen parempi suuntaus että hyödynnetään typologisesti 
erityyppisen rakennuksen tuottama mahdollisuus monipuolistaa kau-
punkikuvaa. Rakennusalan ylitys pihan puolella ei tuota ongelmia pihan 
järjestelyille eikä asuntojen näkymille. Huolimatta yksikön palveluasun-
tomaisesta luonteesta on yksikön asukkaiden asuminen pienasunnois-
sa luonteeltaan normaalia, pääosin itsenäistä asumista.

Kaavan asettamat kerrosalat ovat tonttien 49276/2 ja 49275/1 osalta 
vähäisiä, jonka seurauksena yksittäisitä kerhohuoneista muodostuisi 
pieniä. Yhdistämällä kerhotila naapuritontin kerhotilaan, saadaan kaik-
kien tonttien käyttöön miellyttävämpi ja suurempi tila. 

Säännökset, joista poiketaan

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten 
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Lähtötiedot

Rakennuspaikat sijaitsevat alueella, jolla on voimassa 5.1.2012 vahvis-
tettu asemakaava nro 12010. Hakemus koskee kolmea erillistä tonttia. 
Tonteille 49276/2 ja 49275/1 saa asemakaavan mukaan sijoittaa yh-
teensä viisi IV-kerroksista asuinrakennusta. Tontin 49276/2 rakennu-
soikeus on 3 500 k-m² ja tontin 49275/1 2 100 k-m². Tontille 49272/1 
saa asemakaavan mukaan sijoittaa IV-VI -kerroksisen 5 800 k-m² suu-
ruisen asuinkerrostalon, jonka ylimmän kerroksen tulee toiselta puolelta 
olla osittain sisäänvedetty ja jonka julkisivukäsittelyn tulee poiketa 
alemmista kerroksista. Ylimpään kerrokseen on rakennettava kattote-
rasseja. Rakennusten lukumäärä ja sijainti tonteilla on sidottu asema-
kaavaan merkityillä rakennusaloilla. Asemakaavassa on määrätty tontil-
le sijoitettavien harraste- ja kokoontumistilojen vähimmäismäärä. 

Kruunuvuorenrannan rakentaminen Haakoninlahden asemakaava-alu-
eella on alkanut: alueen kadut on jo rakennettu ja asuinrakennusten ra-
kentaminen alkaa tänä vuonna. 

Hakemus koskee kolmea erillistä tonttia, jotka ovat osa Helsingin Asun-
totuotantotoimistolle (ATT) varattua yhtenäistä korttelikokonaisuutta. 
Hakijana toimivat tonteille ATT:n perustamat asunto-osakeyhtiöt.  
Hankkeiden sujuvan edistymisen vuoksi on tarkoituksenmukaista käsi-
tellä hakemukset yhdessä. Koska yhden tontin rakennusoikeiden ylitys 
on yli 20 %, tule hakemukset käsitellä kaupunkisuunnittelulautakunnas-
sa. 

Osallisten kuuleminen ja lausunnot
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Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä (4.4.2017). Heille on varattu tilaisuus kir-
jallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi 
kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laa-
jemmalle.

Perustelut

Haetut toimenpiteet voidaan toteuttaa, koska hankkeet ovat asemakaa-
van tavoitteiden mukaisia. Kokonaisuuden toteuttaminen haettujen 
poikkeamisten mukaisena edistää Haakoninlahti 1 asemakaavan toteu-
tumista ja määrittää koko suurkorttelin arkkitehtuurille laadulliset kritee-
rit

Tonttien varauksensaaja (ATT) on laatinut keväällä 2016 yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa kaikkia kolmea tonttia + tonttia 
49276/1 koskevan kaupunkikuvallisen tutkielman rakennusten massoit-
telusta ja kerrosaloista. Hakemuksen mukaiset toteutussuunnitelmat 
noudattavat selvityksessä laadittuja ja yhteisesti sovittuja periaatteita. 
Korttelin toteuttamissuunnitelma on kaupunkikuvallisesti ansiokas ja 
hakemuksessa esitetyt poikkeamiset parantavat pääosin asemakaa-
vassa määriteltyjä tavoitteita.

Kaavasta poikkeava massoittelu tonteilla 49276/2 ja 49275/1 (kolmen 
sijaan kaksi) parantaa korttelipihaa ja asuntosuunnittelun laatua. Mas-
soittelun muutoksesta johtuvat rakennusalojen ylitykset, rakennusten 
korotukset ja tontin sisäisen reitin siirto ovat kokonaisuuden kannalta 
perusteltuja. Tontin 49275/1 rakennusoikeuden ylitys on prosentuaali-
sesti (39 %) huomattava, mutta esitetty korttelisuunnitelma huomioiden 
hyväksyttävä: haastavaan maastoon ja naapuritonttien räystäslinjaan 
sopeutetut rakennusmassat tekevät korttelista eheän ja tasapainoisen 
kokonaisuuden. 

Tontin 49272/1 Haakoninlahdenkadun puoleisen julkisivun ja ylimmän 
kerroksen käsittely asemakaavasta poikkeavana rauhoittaa rakennuk-
sen kaupunkikuvallista käsittelyä. Myös hakijan esittämä perustelu kau-
pungin vuokra-asuntojen ominaisuuksien samankaltaisuudesta on hy-
väksyttävä.  

Omaportaan noppamaisena esitetty rakennus luo korttelipihalle muusta 
rakennuskannasta poikkeavan elementin. Mikäli se suunnitellaan julki-
sivumateriaaliltaan ja ilmeeltään osaksi korttelikokonaisuutta, voidaan 
poikkeaminen rakennusalojen ylityksestä katsoa hyväksyttäväksi. 
Omaportaan (kehitysvammaisten asumisyksikkö) sijoittuminen tontille 
49272/1 ei vaadi poikkeamispäätöstä, sillä asemakaavan AK-korttelia-
lueelle saa aina sijoittaa esitetyn kaltaista palveluasumista. 
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Pieniksi jäävien kerhotilojen yhdistäminen naapuritontin kerhotilaan pa-
rantaa yhteistilojen laatua ja käytettävyyttä.

Poikkeamisten erityisinä syinä ovat monipuolisen asuntorakentamisen 
sekä alueelle laaditun kokonaissuunnitelman toteutumisen edistämi-
nen.

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttami-
selle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luon-
nonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta-
voitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaiku-
tuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittä-
viä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 53 § 1 mom, 145, 171, 173 ja 174 § 

Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 ja 86 §

Kaupunkisuunnittelutoimen johtosääntö 6 § kohta 19a

Rakennusvalvontataksa 2016, 8 §

Maksu

1 500 euroa 

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava 
rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu mahdol-
lisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa poikkea-
mispäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Lupahakemukseen on liitettä-
vä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä arkityöpäivänä 
22.05.2016, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipa-
nopäivä vastaa pöytäkirjan nähtävilläolopäivää.

Kuulutusteksti kirjaamoon

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Ulla Kuitunen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37293

ulla.kuitunen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hakemus perusteluineen
2 Alustavat suunnitelmat ja asemakaavaote
3 Ympäristökartta
4 Asemakaava nro 12010
5 Ilmaperspektiivikuva
6 Lausunto

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu

Maksun osalta Oikaisuvaatimusohje, kaupunki-
suunnittelulautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupunki-

suunnittelulautakunta
Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu
Lainvoimaisuusohje, hallinto-oikeus
Liite 6

Uudenmaan ELY-keskus Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski, Mehtonen, Wiberg
Rakennusvalvontavirasto/Saransalmi
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7
Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien liikenne-
suunnitelma (b-asia)

HEL 2016-010885 T 08 00 00

Hankenumero 0918_17

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluo-
saston piirustuksen 6720-2 mukaisen Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien 
ja Adolf Lindforsin tien liikennesuunnitelman.

Tiivistelmä

Ajonopeuksien hillitsemiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi 
Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien risteykseen ra-
kennetaan kiertoliittymä. Liikennesuunnitelma on Ida Aalbergin puiston 
länsiosan asemakaavan muutosehdotuksen 12423 mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 18.10.2016 Ida Aalbergin puis-
ton länsiosan asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän 
Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien alustavan lii-
kennesuunnitelman (piirustus 6545-2).

Uusi liikennesuunnitelma korvaa alustavan liikennesuunnitelman (pii-
rustus 6720-2). Suunnitelmaan ei ole tehty muutoksia.

Vuorovaikutus

Suunnitelmaa on esitelty ja vuorovaikutettu yleisötilaisuuksissa kaavan 
vuorovaikutuksen yhteydessä.

Kustannukset

Liikennejärjestelyjen kustannukset sisältyvät asemakaavan toteuttami-
sesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. Kustannusten suuruudeksi on 
Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien kiertoliittymän, 
Ida Aalbergin tien pysäköintialueiden sekä jalankulku- ja pyöräteiden 
osalta arvioitu olevan noin 900 000 euroa (alv. 0%).

Jatkotoimenpiteet
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Rakennusvirasto laatii alueesta katusuunnitelmat. Kadut rakennetaan 
alueen uuden maankäytön rakentamisen tahdissa.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6720-2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.10.2016 § 338

HEL 2016-010885 T 08 00 00

Hankenumero 0918_17

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä liikennesuunnitteluo-
saston piirustuksen 6545-2 mukaisen Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien 
ja Adolf Lindforsin tien alustavan liikennesuunnitelman.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Pirjo Koivunen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen(a)hel.fi
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8
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuustoaloitteesta, joka koskee yömetroliikenteen palauttamista 
(b-asia)

HEL 2017-002207 T 00 00 03

Hankenumero 5264_125

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Metron liikennöintiajan laajentamista yöaikaan esitetään aika ajoin kau-
punginvaltuutettujen, asukkaiden ja eri sidosryhmien taholta. Nykyisin 
vuorokauden viimeinen metro Ruoholahdesta Mellunmäkeen lähtee 
kaikkina päivinä klo 23:31. Tämän jälkeen joukkoliikenneyhteydet hoi-
detaan busseilla kaupungin keskustasta lähtevillä N-linjoilla. Länsimet-
ron liikenteen alkaessa Espoon suunnalla aiotaan toimia vastaavalla ta-
valla.

HSL toteutti Helsingin kaupungin pyynnöstä 8.11.2013 - 31.12.2014 ko-
keilun, jonka aikana metro liikennöi viikonloppuisin noin klo 1.30 asti. 
Kokeilun aikana Itä-Helsingin yöbusseilta vähennettiin vuoroja eikä 
metroasemilta ollut yömetron liikennöintiaikoina liityntäbussiyhteyksiä.

Metron yöliikenteessä oli kokeilun aikana keskimäärin 3 200 matkusta-
jaa yötä kohden, joten matkustajamäärät olivat selvästi pienempiä kuin 
muina vuorokauden liikennöintijaksoina. Suuri osa, jopa 40 prosenttia 
yömetromatkoista oli kantakaupungin sisäisiä Ruoholahden ja Kalasa-
taman välisellä osuudella tehtyjä matkoja. Yömetro vähensi Itä-Helsin-
gin yöbussien käyttöä: niissä oli yötä kohti keskimäärin 1 500 matkusta-
jaa vähemmän kuin aiempina vuosina. Yöliikenteen kustannukset mat-
kaa kohti olivat moninkertaiset päiväliikenteeseen verrattuna.

Länsimetron liikennöinnin alkaessa HSL:n olisi hyvä yhteistyössä Hel-
singin ja Espoon kaupunkien kanssa tutkia vielä uudelleen metron yölii-
kenteen järjestämisen vaihtoehtoja. HSL:n tulisi myös raportoida perus-
teellisemmin edellisen yömetrokokeilun tulokset. Tämän jälkeen voi-
daan asiaa arvioida uudestaan joukkoliikenteen palvelutason ja talou-
dellisuuden näkökulmista.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite
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Valtuutettu Laura Nordström ja 44 muuta valtuutettua ovat tehneet 
22.2.2017 seuraavan aloitteen:

Metron käyttäjät ovat vuodesta toiseen tyytyväisimpiä joukkoliikenteen 
matkustajia. 8.11.2013 - 31.12.2014 helsinkiläiset pääsivät nauttimaan 
metron yömetroliikenteestä perjantaisin ja lauantaisin klo 23.30-1.30. 
Matkustajia oli keskimäärin 3 200 matkustajaa yötä kohti.

HSL:n hallitus lopetti kokeilun viitaten kustannusten kalleuteen ja Hel-
singin kantakaupungin sisällä tapahtuvien matkojen suureen osuuteen. 
Samalla se kuitenkin päätti, että selvitetään "onko metron yöliikentees-
sä päällekkäisyyttä bussilinjojen kanssa", mitä myös Helsingin kaupun-
kisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus olivat omissa lausunnois-
saan edellyttäneet.

Tämä selvitys tehtiin heti kokeilun jälkeen melko kevyesti, vaikka yö-
metrokokeilun yhteispeli bussiliikenteen kanssa olisi voitu toteuttaa te-
hokkaammin. Nyt olisi aika selvittää asia kunnolla.

Länsimetron liikennöinti tulee muuttamaan Helsingin ja Espoon välistä 
bussiliikennettä sekä metron saavutettavuutta merkittävästi. Muun 
muassa Lauttasaari ja Otaniemi tulevat metron varrelle. Tämä antaa 
oleellisen lisäsyyn tutkia tilanne uudelleen.

Yömetro palvelisi niin vapaa-ajan matkustajia kuin myöhään työskente-
leviä kaupunkilaisia. Kysynnän voi olettaa kasvaneen, sillä kauppojen 
aukioloaikojen vapauttaminen on lisännyt myöhäisiltaan asti työskente-
levien työntekijöiden määrää.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä ja Helsingin kaupunki selvittävät, miten yömetro ja 
bussien yöliikenne olisi parhaiten sovitettavissa yhteen sekä mahdolli-
suutta palauttaa yömetroliikenne viikonloppuisin länsimetron aloittami-
sen yhteydessä. Samalla tulee selvittää, voisiko metro liikennöidä myös 
arkisin hieman myöhempään.   

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.5.2017 mennessä. 
Lausunto on pyydetty myös HSL:ltä ja HKL:n johtokunnalta.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 164 (178)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lsp/8
09.05.2017

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

Oheismateriaali

1 Allekirjoitettu Nordström Laura ym. valtuustoaloite kvsto 22.2.2017 asia 
17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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9
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuustoaloitteesta, joka koskee maksutonta paluukuljetusta Suomi 
100-juhlavuoden Uutena Vuotena (b-asia)

HEL 2017-003882 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa Helsingin seu-
dun joukkoliikenteen järjestämisestä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväk-
syy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjes-
telmän sekä liikenteen taksat. HSL harkitsee ja päättää myös lippujär-
jestelmässä toteutettavat poikkeusjärjestelyt. HSL:n lippujärjestelmään 
on vuosien varrella muodostunut yksi vakiintunut poikkeuspäivä. Kan-
sainvälisenä autojen vapaapäivänä 22.9. myydään kerta- ja arvolippuja 
joukkoliikenteen satunnaiskäyttäjille normaalia edullisempaan hintaan. 

Ajatus uuden vuoden aattona 31.12.2017 tariffijärjestelmässä toteutet-
tavasta poikkeuksesta ei ole kannatettava. Asiasta tiedottaminen siten, 
että kaikki joukkoliikenteen osapuolet ovat muutoksesta tietoisia, on 
vaikeaa. Joukkoliikenteen vakiokäyttäjille poikkeusjärjestely ei toisi 
muuta lisäarvoa kuin mahdollisen matkan nopeutumisen rahastami-
seen normaalisti kuluvan ajan lyhentymisenä.

HSL järjestää aina suurien yleisötapahtumien yhteydessä lisäliikennet-
tä normaalin aikataulun mukaisen liikenteen lisäksi, jotta kaikki juhlijat 
pääsevät kaupungilta myös kotiin. Uuden vuoden aattona matkakorttia 
omistamattomia satunnaiskäyttäjiä tulisi kannustaa käyttämään HSL:n 
mobiililippusovellusta, jolla matkan maksaminen on joustavaa.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Helena Kantola ja 33 muuta valtuutettua ovat tehneet 
29.3.2017 seuraavan aloitteen:

Suomen 100-vuotisjuhlavuosi huipentuu Helsingissä vuoden lopussa 
järjestettävään Uuden vuoden juhlaan 31.12.2017. Tapahtuma tulee to-
dennäköisesti olemaan yhtä mittava tapahtuma kuin 100-vuotisjuhla-
vuoden käynnistänyt Uuden vuoden juhla 31.12.2016. Silloin päätapah-
tuma keräsi Helsingissä Töölönlahdelle ja Kansalaistorille yli 50 000 ih-
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mistä. Ihmisiä oli siis lähes kaksinkertainen määrä Senaatintorilla Uute-
na vuotena kokoontuvaan ihmismäärään verrattuna.

Uuden vuoden kaltaiset, massiivisia ihmismääriä keräävät ulkoilmata-
pahtumat ovat haasteellisia niin liikennejärjestelyille kuin maksukäytän-
nöillekin. Kuljetuskalustoa voi olla niukasti väkimäärään nähden ja 
maksujen perimisestä voi syntyä lähtölaiturille turhia pullonkauloja ja 
myöhästymisiä. Mielipahaakaan tuskin voi välttää ja sehän ei ole Uu-
den vuoden juhlinnan tarkoitus.

Edellä kerrotusta johtuen esitämme, että kaupunginhallitus selvittää 
mahdollisuudet järjestää Uuden vuoden juhlaan 31.12.2017 osallistuvil-
le ihmisille ilmaisen julkisen paluukuljetuksen Suomi 100-juhlavuoden 
kunniaksi. 

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.5.2017 mennessä. 
Lausunto on pyydetty myös HSL:ltä ja HKL:n johtokunnalta.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Allekirjoitettu Kantola Helena ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 
12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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10
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
toivomusponnesta, joka koskee HSL:n opiskelija-alennusten laajen-
tamista (b-asia)

HEL 2017-002669 T 00 00 03

Hankenumero 5264_114

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Toimialueellaan noudatettavasta joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjes-
telmästä päättää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kau-
punki voi pyytää HSL:ltä arvion opiskelija-alennuksen laajentamisen ai-
heuttamasta kustannusvaikutuksesta.

Uutta tariffijärjestelmää valmistellessaan HSL on pyrkinyt yhtenäiseen 
ja koko seudulla samoilla periaatteilla toimivaan lippujärjestelmään. Tä-
mä koskee myös opiskelijoiden ja muiden erityisryhmien alennusperus-
teita.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Käsitellessään Vesa Korkkulan tekemää aloitetta HSL:n opiskelija-alen-
nuksen laajentamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivo-
musponnen:

Valtuusto edellyttää, että selvitetään koko HSL-alueen osalta kustan-
nusvaikutuksen nousu siltä osin, että opiskelija-alennus laajennettaisiin 
30 vuotta täyttäneisiin ja sitä vanhempiin opiskelijoihin sekä oppisopi-
muskoulutuksessa oleviin. (Vesa Korkkula)

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.5.2017 mennessä. 
Lausunto on pyydetty myös HSL:ltä.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121
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markku.granholm(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Korkkula Vesa, toivomusponsi, Kvsto 1.3.2017 asia 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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11
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuustoaloitteesta, joka koskee Pasilan ja Vallilanlaakson välistä 
junatunnelia (b-asia)

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Hankenumero 5264_43

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Tunnelin käyttämistä pyöräliikenteeseen ei ole huomioitu nykyisissä 
suunnitelmissa tai investointiohjelmassa. Pääosin tämä johtuu siitä, et-
tä kyseisen tunnelin liittymiskohta katuverkkoon länsipäässä ei sijaitse 
verkostollisesti hyvässä kohdassa. Teollisuuskadun rakentumisen myö-
tä on poistunut mahdollisuus liittää tunnelista tuleva väylä sujuvasti 
pyöräilyn pääverkostoon, esimerkiksi pääradan varteen. Itäpäässä yh-
teys Kumpulanlaaksoon onnistuu, mutta muuhun verkostoon kuten Mä-
kelänkadulle luontevan yhteyden rakentamista haittaa suuret korkeuse-
rot. 

Kumpulanlaaksosta Pasilan baana on linjattu Asemapäällikönkatua pit-
kin Pasilan sillalle. Pasilan kehittyessä pyöräliikenne Vanhankaupungin 
suunnalta on arvioitu olevan enemmän Pasilaa kohti, joten kantakau-
pungin tavoiteverkossa reitti on linjattu sen mukaisesti. Hämeentie toi-
mii pääreittinä keskustan suuntaan. Pyöräilyinvestointien tulisikin koh-
dentua ensisijaisesti kaupunkisuunnittelulautakunnassa hyväksytyn 
verkon rakentamiseen.

Tunnelin korkotaso suhteessa länsipään ympäröivään reitistöön on erit-
täin vaikea. Kokonaisuutena yhteys pääradan varren pyörätielle tunne-
lin kautta tarkoittaisi ensin nousua Sähköttajänsillalle korkeustasolle 31 
m noin kahdensadan metrin matkalla. Tunnelin suuaukolla korkotaso 
on n. 14 m joten reitin pituuskaltevuuden maksimiarvot ylittyvät. Tämän 
tyyppisten pyörätieratkaisujen käyttöä ei nykyisin suositella, koska pyö-
rätieratkaisujen tulisi palvella kaikenlaisia pyöräilijöitä. 

Tunneli on suunniteltu tavarajunaliikenteen käyttöön ja sen ratkaisut 
muun muassa turvallisuuden kannalta ovat sen mukaiset. Se on raken-
nettu 1960-luvulla eivätkä sen ajan suunnittelu- ja rakentamisvaatimuk-
set vastaa nykyisiä. Yleiseen liikennekäyttöön ottamiselle riskejä ai-
heuttaa se, että tunnelissa on liikennöity dieselkalustolla sekä kuljetettu 
vaarallisia ja muuten haitallisia aineita. On todennäköistä, että tämä on 
vaikuttanut sekä maaperään että tunnelin muihin rakenteisiin. Ympäris-
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tökeskuksella ei ollut tietoja tunnelin puhdistuksesta tavarajunakäytön 
jälkeen. Edellä kuvatut tekniset haasteet nostavat reitin rakentamiskus-
tannuksia. Todennäköisesti tunnelin seinät ja katto tulisi puhdistamisen 
lisäksi tiivistää ja vahvistaa. Tunnelia on myös käytetty maankaatopaik-
kana. Sinne on ajettu huomattava määrä maa-ainesta. 

Tunnelin ilmanvaihto, paloturvallisuus sekä sosiaalisen turvallisuuden 
luominen tulee varmistaa ennen tunnelin käyttöön ottoa, mikä lisää rei-
tin rakennuskustannuksia. Hätäpoistumiskuiluja jouduttaisi tekemään 
useita tunnelin pituudelle. Tunnelin linjalla on puiston lisäksi olemassa 
olevien asuinrakennusten tontteja sekä koulutontti, joille tarvittavia pys-
tykuiluja olisi sijoitettava. Olemassa olevasta kaupunkirakenteesta on 
haastavaa löytää sijoituspaikkoja jälkikäteen tehtäville pystykuiluille ja 
niiden maanpäällisille osille. Tunnelissa ei ole myöskään yhtään va-
loaukkoa. Turvallisuudentunteen riittävän tason saavuttaminen näillä 
lähtökohdilla on hankalaa, mikä vähentää potentiaalista käyttäjämää-
rää.

Tunneli on ollut pitkään vailla käyttöä, mutta nyt sen itäpäässä olevaan 
kaavahankkeeseen liittyen on noussut ajatuksia tunnelin käyttämisestä 
muun muassa urheilutoimintaan. Tarkastelut maaperän tai rakenteiden 
pilaantuneisuudesta sekä ilmanvaihdosta ja muiden tarvittavien seikko-
jen osalta tehdään osana suunnitteluprosessia.

Edellä mainituilla perusteilla Pasilan ja Vallilanlaakson välinen junatun-
neli ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa pyöräliikenteen käyttöön. Sen 
sijaan pyöräilyn edistämiseen varatut investointiresurssit suunnataan jo 
päätettyjen pyöräliikenteen tavoiteverkkojen rakentamiseen. Tunnelista 
osan muuttaminen urheilukäyttöön tutkitaan kaavaprosessin yhteydes-
sä.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Leo Stranius ja 24 muuta kaupunginvaltuutettua ovat teh-
neet seuraavan aloitteen: 

Stadsplaneringskontoret ska utreda möjligheten till en cykelväg i den 
övergivna tågtunneln mellan Böle och Vallgårdsdalen.

Stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet för ny beredning 
utgående från att cykelstråket i den övergivna tågtunneln mellan Böle 
och Vallgårdsdalen utreds grundligt med beaktande av rampen vid 
västra mynningen och inpassning av cykelåkning eller vid behov också 
gång i tunneln.
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Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää aloitteesta kaupunkisuunnittelulautakunnan 
lausunnon kaupunginhallitukselle 1.8.2017 mennessä.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Ilari Heiska, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37220

ilari.heiska(a)hel.fi
Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Stranius Leo, valtuustoaloite Kvsto 30.3.2016 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 22.02.2017 § 125

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

22.02.2017 Palautettiin

Valtuutettu Leo Stranius ehdotti valtuutettu Paavo Arhinmäen kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhal-
litukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että pyöräväylä Pasilan ja 
Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin selvitetään perusteelli-
sesti ottaen huomioon länsipään suuaukon liuskan sekä pyöräilyn tai 
tarvittaessa myös kävelyn sovittamisen tunneliin.

1 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI
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JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että 
pyöräväylä Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin 
selvitetään perusteellisesti ottaen huomioon länsipään suuaukon lius-
kan sekä pyöräilyn tai tarvittaessa myös kävelyn sovittamisen tunneliin.

Jaa-äänet: 32
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Vil-
le Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Tapio 
Klemetti, Kauko Koskinen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, 
Jape Lovén, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Mari Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Sinikka Vepsä, Tuulikki 
Vuorinen, Heta Välimäki

Ei-äänet: 45
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Charlotte 
Granberg-Haakana, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Otto Leh-
tipuu, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Silvia Modig, Eli-
na Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Laura 
Nordström, Hannu Oskala, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, Erkki Perä-
lä, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Terhi Koulumies

Poissa: 5
Outi Alanko-Kahiluoto, Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Seppo Kaner-
va, Tuomo Valokainen

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi.

15.02.2017 Pöydälle

01.02.2017 Pöydälle

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 997

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.06.2016 § 233

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetila 2025 (piirustus 
6083-7, kaupunkisuunnittelulautakunta 22.5.2012) sekä Pyöräliiken-
teen laatukäytävien (baanojen) verkkosuunnitelmassa (piirustus 6168-
7, kaupunkisuunnittelulautakunta 19.2.2013) on esitetty Pasilan ja Valli-
lanlaakson välinen pyöräily-yhteys kulkevaksi Asemapäällikönkatua pit-
kin ja edelleen olemassa olevan jalankululle ja pyöräilylle osoitetun sil-
lan kautta Mäkelänkadun ylitse Vallilanlaaksoon. Lännessä yhteys jat-
kuu Pasilansillan ja Esterinportin kautta Länsi-Pasilaan ja sieltä Kes-
kuspuistoon. Alueen suunnittelussa on huomioitu nämä tavoiteverkot.

Ajantasa-asemakaavassa tunneli on osoitettu maanalaiseksi rautateitä 
varten varatuksi tilaksi. Tunnelin molemmissa päissä on viime vuosina 
ollut vireillä useita hankkeita, joita käsiteltäessä ei ole ollut tiedossa 
tunnelia koskevia tavoitteita esim. pyöräilyn suhteen. Lännessä on ra-
kenteilla Teollisuuskadun muutokset, jotka perustuvat yleiskaavaan ja 
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idässä on ollut suunnitteilla koulun laajennushanke. Tunnelin suuaukon 
suurin haaste länsipäässä on korkeusasemat eli liittyminen tunnelista 
länteen. 

Junatunnelin länsipää sijaitsee Itä-Pasilassa, Kumpulantien ja Rata-
mestarinkadun kulmassa. Teollisuuskadun tunneli valmistuu vuonna 
2019 eikä se mahdollista pyöräyhteyden rakentamista ratojen alitse 
länteen. Ainoa mahdollisuus olisi nousta tunnelista Ratapihantielle. 
Tunnelin suuaukon tasaus on +13,7. Maanpinta nousee lännen suun-
taan ja saavuttaa Ratapihantiellä koron +26,9. Tämä tekee esteettö-
män tai ylipäätänsä kaltevuudeltaan ja pituudeltaan kohtuullisen luiskan 
rakentamisen tunnelista länteen Ratapihantielle mahdottomaksi. 

Junatunneli on yli 600 metriä pitkä kalliotunneli. Tunnelin muuttaminen 
miellyttäväksi, laadukkaaksi ja turvalliseksi jalankulun ja pyöräilyn yh-
teydeksi olisi hankalaa tunnelin pituuden ja kapeuden johdosta.

Edellä esitetyistä syistä johtuen pyöräilyn osoittamista Pasilan ja Valli-
lanlaakson väliseen junatunneliin ei ole arvioitu tarkoituksenmukaisek-
si.

Pasilassa itä-länsi suuntaisen pyöräilyn edistämiseksi parannetaan 
Asemapäällikönkadun ja Pasilansillan kautta kulkevaa reittiä. Pasilan-
sillalla valmistuu uudet yksisuuntaiset pyöräjärjestelyt vuonna 2019. 
Asemapäällikönkadulle ollaan laatimassa liikennesuunnitelmaa, jossa 
on tavoiteverkon mukaiset pyörätieratkaisut.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi
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12
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
toivomusponnesta, joka koskee yöraitioliikennettä Laajasaloon (b-
asia)

HEL 2017-002670 T 00 00 03

Hankenumero 5264_115

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Laajasaloa palvelevat nykyisin metron liikennöinnin päätyttyä Rauta-
tientorilta lähtevät yöbussilinjat 85N ja 86N. Nämä linjat kulkevat kaikki-
na päivinä noin kello 23.30 - 01.30 välisenä aikana. Linja 85N kulkee li-
säksi perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä 
noin kello 4.30 asti ns. aamuyöliikenteenä. 

Kruunusillat -hankkeen raitiotien yleissuunnitelmassa on esitetty Rauta-
tieaseman ja Yliskylän välisen raitiolinjan liikennöintiajoiksi arkisin ja 
lauantaisin kello 5.30-1.30, sunnuntaisin kello 6.30 - 1.30. Tämä vastaa 
esimerkiksi raitiolinjan 4 liikennöintiaikoja. Kruunusillat -hankkeen val-
mistuttua raitioliikenne täydentää siten alueen yöbussilinjoja kello 01.30 
asti. Kruunuvuorenrannan osalta yöliikenteen järjestämistä on tarpeen 
suunnitella bussiliikenteenä jo ennen raitiotien valmistumista.

Aamuyöliikennettä ajetaan Laajasaloon nykyisin vain viikonloppuisin, 
eikä sen laajentaminen muille päiville ole tällä hetkellä suunnitelmissa. 
Aamuyöliikenteen ajaminen myös raitioliikenteenä on periaatteessa 
mahdollista, mutta kustannukset ovat todennäköisesti bussiliikennettä 
suurempia. Avorahasteisen raitioliikenteen osalta aamuyöliikenteessä 
jouduttaisiin miettimään myös turvallisuutta ja maksaneisuuden valvon-
taa.

Kruunuvuorenrannan aamuyöliikenteen järjestämistä ei ole vielä suun-
niteltu tarkemmin. Yhtenä tavoitteena on linjaston pysyminen mahdolli-
simman samanlaisena ympäri vuorokauden; toisaalta yölinjaston on toi-
mittava kustannustehokkaasti. Kasvavan Laajasalon joukkoliikenteen 
yöliikennöinnin järjestäminen täytyy kuitenkin suunnitella kokonaisuute-
na, jossa Kruunusillat -raitioyhteys on yksi mahdollistava tekijä. Joukko-
liikenteen palvelutason ja linjaston suunnittelemisesta vastaa Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

Esittelijän perustelut
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Toivomusponsi

Hyväksyessään 1.3.2017 vastauksen valtuutettu Seija Muurisen aloit-
teeseen Kruunusiltojen käytöstä yöaikaan joukkoliikenteelle kaupungin-
valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että Kruunuvuoren siltojen käyttöä suunniteltaessa 
selvitetään mahdollisuutta, että juuri Laajasaloon menevän raitiovaunu-
linjan aikataulujen kohdalla tutkitaan myös alueen yöbusseja korvaa-
vien yöraitiovaunujen mahdollisuutta. (Tuomas Rantanen)

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää aloitteesta kaupunkisuunnittelulautakunnan 
lausunnon kaupunginhallitukselle 31.5.2017 mennessä.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Niko Setälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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5
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten 25.4.-3.5.2017 tekemiä päätöksiä:

Yleiskaavapäällikkö § 6
Liikennesuunnittelupäällikkö § 66-71

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Oheismateriaali

1 Viranhaltijapäätökset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


