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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

Lassilan ja Kannelmäen toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet

Vuorovaikutusraportin sisältö

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot suunnitteluperiaattei-
den valmisteluaikana saaduista kannanotoista ja mielipiteistä sekä vas-
tineet niihin.

Jäljennökset kaikista valmisteluaikana saaduista kannanotoista ja mieli-
piteistä ovat nähtävissä Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13.

Mielipiteen tai muistutuksen esittäjät on tarvittaessa ilmaistu koodein,
kun kyseessä on yksityishenkilö. Koska henkilötietojen ja henkilörekis-
terin esittämistä avoimessa verkossa rajoittavat henkilötietolaki ja laki
viranomaistoiminnan julkisuudesta, ei koodien selitystä yksityishenkilöi-
den osalta ole julkaistu vuorovaikutusraportin internet-versiossa. Koo-
dien selitys on nähtävissä Helsingin kaupungin kirjaamossa.

LIITE Asukastilaisuuden 28.11.2018 muistio
Yrittäjätilaisuuden 12.12.2018 muistio
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Suunnittelun eteneminen
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Vuorovaikutus suunnitteluperiaatteiden valmistelun aikana

Kysely alueen yrittäjille ja kiinteistön omistajille

Suunnitteluperiaatteiden laatimisen lähtötiedoksi tehtiin keväällä 2018
kysely alueen yrittäjille ja kiinteistönomistajille.

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää yritysten ja kiinteistönomis-
tajien näkemyksiä alueesta ja saada tietoa suunnittelutyön tueksi. Ky-
selyllä pyrittiin selvittämään, miten sitoutuneita yritykset ja toisaalta kiin-
teistönomistajat ovat pysymään alueella ja millä toimenpiteillä sitoutu-
mista voitaisiin parantaa. Kyselyssä oli 70 vastaajaa.

Alueella toimivat yrittäjät olivat kohtuullisen tyytyväisiä ja pitivät erityi-
sesti alueen henkilöautosaavutettavuutta hyvänä. Monet vastaajista
osoittavat sitoutuneisuuttaan alueeseen muun muassa kehitysideoilla
alueen imagon ja viihtyvyyden parantamiseen sekä keinoilla houkutella
alueelle lisää pienyrittäjiä ja asukkaita sekä asiakkaita.

Kiinteistöomistajat olivat vastauksissaan kriittisempiä, mutta valmiita
kehittämistoimenpiteisiin. Kiinteistöomistajien odotukset aluetta koh-
taan olivat korkealla, mutta olivat tyytymättömiä esim. alueen imagoon.
Kiinteistönomistajat osoittivat kuitenkin sitoutuneisuuttaan alueeseen
valmiudella kehittää toimitilojaan, jotta niiden käyttöaste nousisi.

Kaiken kaikkiaan alueen tulevaisuus myös työpaikka-alueena koettiin
myönteisenä, mutta se vaatisi myös erilaisia kehittämistoimenpiteitä.
Alueelle toivottiin moderneja ja muuntokykyisiä toimitiloja, monipuolisia
palveluita, asuinkiinteistöjä, joihin voi yhdistää esimerkiksi ruokapalve-
luita sekä toimivaa liikenneinfrastruktuuria yritysten optimaalisen toi-
minnan takaamiseksi.

Kyselyn tuloksia esiteltiin alueen yrittäjille ja kiinteistöjen omistajille jär-
jestetyssä tilaisuudessa joulukuussa 2018.

Viranomaisyhteistyö

Suunnitteluperiaatteiden valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä
kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi erityisesti kaupungin-
kanslian elinkeino- sekä talous- ja suunnitteluosaston kanssa. Pikarai-
tiotien suunnittelua on edistetty Länsi-Helsingin raitiotieverkon suunnit-
telun yhteydessä yhteistyössä HSL:n ja HKL:n kanssa.
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluaineiston (suunnitteluperiaatteiden alusta-
van luonnoksen) nähtävilläolo 26.11. 17.12.2018

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat Lassilan sekä Sitratorin kehittämispotentiaaliin,
kauppakeskus Kaaren ympäristön kehittämiseen, Lassilan kivijalkaliike-
tiloihin sekä alueen ekologisiin verkostoihin. Mielipiteet on otettu huomi-
oon suunnittelutyössä siten, että suunnitteluperiaatteissa toiminnoiltaan
monipuolisesti sekoittuneiksi merkityillä alueilla sallitaan asumisen
osuudeksi enintään 75 %.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 5 kpl.

Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin

Lassilan sekä Sitratorin kehittämispotentiaali

Mielipiteen (Mi1) jättäjä uskoo suunnitelman auttavan erityisesti Lassi-
lan kehittämisessä täyteen potentiaaliinsa. Sijainti valtaväylien ympä-
röimänä, lentokenttäradan varressa ja tulevaisuudessa vielä pikaraitio-
tieverkoston saavuttamana mahdollistaisi kasvavan määrän työpaik-
koja, tiheämpää asutusta ja kantakaupunkimaista kaupunkikulttuuria.
Mielipiteessä esitettiin lisäksi ajatuksia pikaraitiotien pysäkkivarausten
sijainnin suhteen.

KOy Sitratori, joka omistaa Kannelmäen Sitratorin ääreltä toimisto- ja
liikekiinteistön esittää, että Sitratorin toimistokiinteistöt tulee kaavamuu-
toksin mahdollistaa monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin ja rakennusoi-
keutta tulee kasvattaa voimakkaasti. Uudet käyttötarkoitukset sitouttai-
sivat asukkaita ja yrittäjiä paikkaan, elävöittäisivät Sitratoria ja vähentäi-
sivät järjestyshäiriöitä. Nykyisten tilojen vuokrattavuus on heikkoa ja
peruskorjauksiin ei tule löytymään kannattavuutta. Kyselytutkimuksen
tuloksia ei pidetä pätevinä Sitratorin ympäristön osalta. Nykytilanne
koetaan olennaisesti heikompana.

Vastine

Lassilan Kaupintielle ulottuvan pikaraitiotien odotetaan toteutuessaan
lisäävän merkittävästi Lassilan houkuttelevuutta työpaikkojen, palvelu-
jen ja asumisen sijaintina. Suunnitteluperiaatteet mahdollistavat alueen
toimintojen monipuolistumisen. Suunnitteluperiaatteet eivät ota kantaa
tarkempiin pysäkkijärjestelyihin.
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Suunnitteluperiaatteet mahdollistavat Sitratorin nykyisten toimistokiin-
teistöjen asemakaavoittamisen toiminnoiltaan sekoittuneiksi ns. hybridi-
rakennuksiksi. Mikäli tonteille toteutuu asumista, sen voidaan odottaa
vähentävän järjestyshäiriöitä ns. sosiaalisen kontrollin myötä. Suunnit-
teluperiaatteet eivät ota kantaa tonttien rakentamistehokkuuteen. Te-
hostamisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia tarkastellaan tulevan ase-
makaavoituksen yhteydessä.

Laulukujan ja kauppakeskus Kaaren ympäristön kehittäminen

BC Real Estate Oy sekä kaksi muuta Kannelmäen Laulukujan varren
kiinteistönomistajaa kiittävät kaupunkia vuorovaikutteisesta suunnittelu-
prosessin alusta. He ilmaisevat huolensa alueen hajautuneesta toimiti-
larakenteesta ja alueen kehityspotentiaalin rajoittamisesta, konkreetti-
sesti Laulukujan kiinteistöjen kohdalla, joissa asumisen enimmäis-
määrä on suunnitteluperiaatteiden alustavassa luonnoksessa rajoitettu
70 %:iin. Nykyinen vuokralaiskysyntä on heikkoa. Alueen kaavavaranto
toimitilahankkeille ei ole toteutunut. Esitetään, että toimitilahankkeet
keskitetään asemien sekä pääväylien välittömään läheisyyteen. Kaup-
pakeskus Kaari on jo osin muuttunut palvelu- ja työtiloiksi. Kaupan ket-
jut ja toimijat hakeutuvat suurten asiakasvirtojen yhteyteen, eli Kaa-
reen. Asumisen enimmäismäärä tulee muuttaa 85 %:iin, joka takaa laa-
dukkaan ja elävän katutason toimitilatarjonnan. Tarkasteltaessa Laulu-
kujan kiinteistöjä ja Kaarta kokonaisuutena tulevat alueen toimitilatar-
peet näin täytetyiksi.

Vastine

Kauppakeskus Kaari on vetovoimainen kaupallinen kohde, johon suun-
tautuu asiointia laajoilta ympäröiviltä alueilta. Kysyntää liike- ja palvelu-
ja työtiloille uskotaan riittävän myös kauppakeskuksen välittömässä lä-
heisyydessä sijaitseville tonteilla. Varsinkin Laulukujan länsipäätä on
pidettävä kaupallisesti kiinnostavana sijaintina. Laulukujan pohjoispuoli-
set tontit on suunnitteluperiaatteissa merkitty toiminnoiltaan monipuoli-
sesti sekoittuneeksi alueeksi, jolla asumisen osuus voi olla enintään
75 %. Laulukujan läntisin tontti on merkitty osin myös toimitilan ja pal-
velujen alueeksi, millä halutaan viestittää, että asemakaavavaiheessa
tarkemmin punnitaan, onko edullista keskittää muu kuin asumisen pää-
asiallisesti Laulukujan länsipäähän. Tavoitteena on kuitenkin aidosti se-
koittunut korttelikokonaisuus siten, ettei synny tilannetta, jossa esim.
vaiheittaisessa rakentamisessa toteutuu pelkästään asuminen.

Lassilan asuntokorttelien kivijalkaliiketilat

Lindberg-Group Oy kertoo mielipiteessään As. Oy Vaakatie 7:n maan-
tasokerroksessa sijaitsevasta 152 m2 liiketilasta, jonka vuokraamista on
pidetty haastavana. Tilasta todetaan, että se ikkunoidensa ja sisään-
käyntiensä puolesta on asuntomainen, eikä näin elävöitä katutilaa.
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Alustavien suunnitteluperiaatteiden vaatimusta katutilaa elävöittävästä
liiketilasta tällä tontilla pidetään siksi epätarkoituksenmukaisena. Kysei-
nen liiketila haluttaisiin muuttaa asunnoiksi.

Vastine

Lassilassa on runsaasti katutason liikehuoneistoja ja ne ovat pääosin
käytössä. Pikaraitiotieyhteyden toteutuessa voidaan liiketilojen kysyn-
nän olettaa kasvavan. Kaupintien tuntumaan sijoittuvien liiketilojen li-
säksi alueen rakentamisaikaisissa asemakaavoissa on edellytetty liike-
tilaa tiettyjen asuinkortteleita halkovien jalankulun raittien varteen. Ky-
seinen liikehuoneisto sijaitsee kevyelle liikenteelle varatun Kaupinmä-
enpolun ja myös ajoneuvoliikenteelle varatun Vaakatien kulmassa.
Vaakatien varrella on hyvät pysäköintimahdollisuudet, joten sijainnin
voidaan katsoa soveltuvan liike-, palvelu- tai muuhun työpaikkakäyt-
töön. Suunnitteluperiaatteet eivät ota kantaa kivijalkatilojen vähimmäis-
laajuuteen eri kiinteistöissä. Asiaa tulee tarkastella jatkosuunnittelussa
lähemmin ottaen huomioon vaikutukset katutilaan, tilojen ominaisuudet
ja kiinteistönomistajien tasapuolisen kohtelun.

Ekologiset verkostot

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry. toteaa mielipiteessään, että suun-
nitteluperiaatteiden luonnos on suurelta osin ongelmaton luontoarvojen
vaalimisen kannalta. Tarkempia vaikutuksia alueen ekologiseen ver-
kostoon ei ole mahdollista tarkastella. Alueella olisi tarvetta mm. liito-
oravien puuyhteyksien kehittämiselle. Ilmeinen kipupiste on Raikukal-
lion ja Kantelettarentien välissä, joka toimitilarakentamisen sijaan tulisi
osoittaa virkistysalueeksi. Pohjois-Haagan osayleiskaavaa pidetään to-
teuttamisedellytyksiltään vahvasti vanhentuneena, koska Aku Korho-
sen tien eteläpuoliset alueet ovat luonnonarvoiltaan merkittäviä. Myös
Näyttelijäntien länsipuolella tiedetään esiintyvän liito-oravia. Aku Korho-
sen tien eteläpuolella nähdään merkittävä itä-länsisuuntainen metsä-
ekologinen yhteys, joka tulisi ottaa huomioon säilyttävillä ratkaisuilla.
Toinen yhteys, jonka maaston nähdään olevan liito-oravalle soveltuva,
kulkee Kehä I:n pohjoispuolta Raikukalliolta Mätäjoen suuntaan.

Vastine

Raikukallion ja Kantelettarentien, kauppakeskus Kaaren ja Kehä I:n vä-
liin jäävä rakentamaton alue on vuonna 2009 voimaan tulleessa ase-
makaavassa osoitettu toimistorakennusten korttelialueeksi. Alueella ei
nykytilanteessa ole jatkuvaa puustovyöhykettä eikä se Kehä I:n aiheut-
tamien ympäristöhäiriöiden takia sovellu virkistysalueeksi. Helsingin
kaupunki kiinnittää jatkossa erityistä huomiota maankäytön suunnitte-
lun ja liito-oravien suojelun yhteensovittamiseen. Vuoden 2019 aikana
selvitetään liito-oravien elinympäristöjen ja niiden välisten yhteyksien
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verkostoa suhteessa olevaan ja suunniteltuun maankäyttöön. Verkosto-
tarkastelussa määritellään alustavat keinot, joilla voidaan pitkällä aika-
välillä sovittaa yhteen maankäytön kehittäminen sekä elinvoimaisen
liito-oravakannan säilyttäminen ja ylläpitäminen. Tässä vaiheessa tar-
kastelu tehdään liito-oravien esiintymisalueelle Länsi-Helsingistä Lah-
denväylälle saakka.

Yhteenveto asukastilaisuudesta 28.11.2018

Asukastilaisuus toteutettiin Kaarelan aluesuunnitelman asukastilaisuu-
den yhteydessä, johon liittyen paikalla oli myös muita kaupungin ja kon-
sulttitoimistojen edustajia. Tilaisuuteen osallistui noin 80 asukasta.
Hankkeiden esittelyjen jälkeen Kanneltalon aulassa keskusteltiin tee-
makohtaisilla esittelypisteillä. Lassilan ja Kannelmäen suunnitteluperi-
aatteita kommentoitiin kauppakeskus Kaaren ympäristön osalta: Kaa-
ren edusta mainittiin kaupunkikuvallisesti tärkeänä kohtana, jossa ke-
hittämisen tulee olla laadukasta ja jossa kevyen liikenteen mittakaava
tulee ottaa huomioon.

Yhteenveto yrittäjätilaisuudesta 12.12.2018

Kannelmäen kirjastossa järjestettyyn esittelyyn ja keskusteluun osallis-
tui noin 10 henkilöä, jotka pääasiassa edustivat alueen kiinteistönomis-
tajia. Todettiin, että vaikka yritysluotsit olivat mm. jakaneet tietoa tilai-
suudesta suoraan alueen kivijalkayrityksiin, alueen pienyritysten edus-
tajia ei saapunut paikalle. Keskustelun aiheiksi nousivat mm. Sitratori ja
asemanseudut, hybridirakentamisen haasteet, vanhan toimitilakannan
peruskorjaaminen, Aku Korhosen tien ja kauppakeskus Kaaren aluei-
den erilaiset lähtökohdat.








