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§ 50
Vallilanlaakson raitiotien asemakaava- ja asemakaavan muutosluon-
nos (sisältää liikennesuunnitelman luonnoksen)

HEL 2017-009847 T 10 03 03

Hankenumero 5644_1

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 

 hyväksyä 30.1.2018 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muu-
tosluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Asemakaavaluonnos 
koskee 22. kaupunginosan (Vallila) raitioliikenne-, katu- ja puistoa-
luetta ja asemakaavan muutosluonnos koskee 22. kaupungin osan 
(Vallila) puistoaluetta sekä 24. kaupunginosan (Kumpula) puistoa-
luetta. 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi
Niko Setälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosluonnoksen kartta, päivätty 30.1.2018
4 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, päivätty 30.1.2018
5 Havainnekuvia, 30.1.2018
6 Liikennesuunnitelman luonnos
7 Tilastotiedot
8 Vuorovaikutusraportti 30.1.2017 ja asukastilaisuuden (10.10.2017) 

muistio
9 Osa päätöshistoriaa

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavaluonnos ja asemakaavan muutosluonnos (kaavaratkaisu) 
koskevat Vallilanlaakson käytöstä poistunutta junarata-aluetta, Vallilan-
laakson puistoa ja Mäkelänrinteen uintikeskuksen korttelialueeseen ra-
jautuvaa puiston reunaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa tärkeän poikittai-
sen raideyhteyden toteuttamisen Kalasataman ja Pasilan välille sekä 
säteittäisten runkoyhteyksien toteuttamisen.

Kaavan yhteydessä on laadittu liikenteen yleissuunnitelma, jossa raitio-
yhteys on linjattu Vallilanlaaksoon siten, että ratalinja sopeutuu puisto-
ympäristöön ja haittaa mahdollisimman vähän puistoalueen muuta 
käyttöä. Pyöräliikenteen laatukäytävä, baana, on sijoitettu raitiotien rin-
nalle. Kun vilkas pyöräliikenne siirretään baanalle, puiston ytimen tur-
vallisuus ja käyttömahdollisuudet paranevat. Rata toteutetaan raitiolii-
kenteelle soveltuvana nurmiratana, jossa ei sallita moottoriajoneuvolii-
kennettä ja rata pyritään sijoittamaan lähelle nykyistä maanpinnan ta-
soa.

Raitiotieradan ylityksiä on suunniteltu kahteen kohtaan: tasoylitys paik-
kaan, jossa satamaradan penkere nyt ylitetään ja siltaylitys Mäkelänrin-
teen uintikeskuksen pohjoispuolelle, paikkaan jossa on Pasilan ja Kum-
pulan välinen vilkasliikenteinen puistokäytävä. Pysäkkejä on suunnitel-
tu Mäkelänkadun risteyksen yhteyteen sekä Hämeentien sillan alle.  

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002 mukainen ja ede-
sauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.
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Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1985ꟷ1997. Ase-
makaavoissa suunnittelualue on puistoa. Vanhan satamaradan alue on 
asemakaavoittamatonta aluetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset 
esitetään Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman yhteydessä.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa: 

 Helen Oy 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kaupunkiympäristön toimiala, pelastuslaitos
 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Kulttuuripalvelukokonaisuus, Kau-

punginmuseo
 Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristö keskus (ELY)

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat Kumpulan kartanon, kasvitieteellisen 
puutarhan ja Vallilan siirtolapuutarhan ympärille rakentuvan viheralu-
een säilymiseen kulttuurihistoriallisesti ja avoimena viherympäristönä 
sekä raitiotien toteuttamiseen nurmiratana.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, 
että raitiotierata ja sen ympäristö suunnitellaan osana kulttuurihistorialli-
sesti arvokasta maisemakokonaisuutta. Mitoitus eri toiminnoille Vallilan 
siirtolapuutarhan ja Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan välimaastos-
sa on hyvin tiukka. Tälle osuudelle suunnitellaan myös hulevesien joh-
tamista ja viivytystä, joka on tulevaisuudessa välttämätöntä, jotta Valli-
lan siirtolapuutarha ei tulisi kärsimään mittavista, tulvia muodostavista 
hulevesiongelmista. Eri kulkumuotojen erottamisperiaatteisiin palataan 
tarkemman suunnittelun yhteydessä. Tavoitteena on selkeä, turvallinen 
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ja kulttuurimaisemaan sopiva ympäristö. Raitiotie toteutetaan nurmira-
tana, eikä kaava mahdollista radalle, eikä sen yhteyteen moottoriajo-
neuvoliikenteen väylää.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat puiston ja virkistysympäristön ja maiseman muut-
tumiseen, jalankulkuyhteyksien katkeamiseen, puiston käyttömahdolli-
suuksien huonontumiseen, raitiotieliikenteen vaatimiin tilavarauksiin ja 
mitoituksiin sekä raitiotieliikenteen aiheuttamiin pöly- ja meluhaittoihin, 
turvallisuuteen, raitiotielinjan tarjoamaan palvelutasoon ja sen kustan-
nuksiin ja perustamistapaan. Lisäksi kiinnitettiin huomiota liian nopeaan 
suunnittelun etenemiseen ja siihen, että ei ole realistista esittää lauta-
kunnalle päätettäväksi alustavaa suunnitelmaa, jossa monet tekniset ja 
ympäristöesteettiset asiat ovat avoinna. Kirjallisia mielipiteitä saapui 29 
kpl.

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi
Niko Setälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosluonnoksen kartta, päivätty 30.1.2018
4 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, päivätty 30.1.2018
5 Havainnekuvia, 30.1.2018
6 Liikennesuunnitelman luonnos
7 Tilastotiedot
8 Vuorovaikutusraportti 30.1.2017 ja asukastilaisuuden (10.10.2017) 

muistio
9 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipiteet

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 30.01.2018 § 29

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 27.10.2017

Nimistötoimikunta 18.10.2017 § 27

Nimistötoimikunta 20.09.2017 § 18


