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Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Kirjaamo
PL 10
00099 Helsingin kaupunki
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Viite
Lausuntopyyntö 25.2.2019

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO KAUPPAMYLLYNTIEN
YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala valmistelee asemakaavan muutosta
Roihupellon Kauppamyllyntien ympäristöön. Suunnittelualue koskee
Roihupellossa ja Myllypurossa Karhunkaatajan asemakaava-alueen 2. osaa
Holkkitien pohjoispuolella, katualueita Viilarintiellä, Kauppamyllyntiellä,
Holkkitiellä, Ratasmyllyntiellä ja Metrovarikonkujalla sekä ympäröiviä
viheralueita.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on uudistaa Roihupellon
teollisuusalueen ympäristö. Viilarintien itäpuolelle suunnitellaan Raide-Jokerin
raitiovaunuvarikkoa kulkuyhteyksineen, bussivarikon siirtoa, liikunta- ja vapaa-
ajan hanketta ja muuta toimitilaa. Holkkitien pohjoispuolelle suunnitellaan
toimitilaa. Lisäksi teollisuustonttien kaavamääräyksiä ajantasaistetaan.

Kauppamyllyntien eteläpuolelle suunnitellaan liikunta- ja vapaa-ajan hanketta.
Raide-Jokerin Kauppamyllyntien pysäkin ympäristö suunnitellaan
ensisijaisesti kävelijät ja pyöräilijät huomioiden.

Tavoitteena on suunnitella tarvittavat varikko- ja toimitila-alueet niin, että
vaikutukset lähialueelle eivät merkittävästi muutu nykytilanteesta. Tavoitteena
on selvittää yhdessä metrovarikon toimijan kanssa, voiko melu- ja
valohäiriöitä vähentää.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) lausuu kannanottonaan
seuraavaa:

Kaavamuutoksen keskiössä on Raide-Jokerin varikko, jonka
hankesuunnitelman Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.3.2019. HSL
on aikaisemmin lausunut Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelmasta
Helsingin kaupungille (HSLH 22.1.2019 §11). Tämä lausunto, jossa todettiin
mm. varikon olevan edellytys Raide-Jokerin liikennöinnille, pätee edelleen.
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Jotta liikennöinti voidaan aloittaa, tarvitaan linjalle uudet vaunut. Varikon tulisi
olla valmis vastaanottamaan Raide-Jokerin vaunuja jo vuonna 2022, jotta
kaikki vaunut ehditään toimittamaan ennen suunniteltua liikenteen
aloittamista.

HSL:n näkemyksen mukaan Roihupellon bussivarikko sijaitsee erittäin
keskeisellä sijainnilla Itä-Helsingissä. HSL edellyttää, että tulevaisuutta
ajatellen suunnittelussa kiinnitetään huomiota Itä-Helsingin
bussivarikkokokonaisuuteen ja varmistetaan varikkotilojen toimivuus ja
riittävyys myös jatkossa. Toimivat varikkojärjestelyt ovat tärkeä edellytys
myös HSL:n joukkoliikenteen kilpailutustilanteita ajatellen. Keskeisellä
sijainnilla on merkittävä kustannusvaikutus bussiliikenteen tuleviin
tarjoushintatasoihin. Varikkoalueita suunniteltaessa tulisi varautua myös
sähköbussien määrän kasvuun, ja niiden tarvitsemaan latausinfraan.

Metrovarikonkujalle toteutettavan bussivarikon toiminnallisuuteen ja riittäviin
sosiaalitiloihin on kiinnitettävä huomiota.

Täydennysrakentaminen joukkoliikenteen runkoyhteyden varrelle on
kannatettavaa. HSL esittää, että Kauppamyllyntielle rakennetaan
bussipysäkit, jotta alueen kehittyessä myös alueen saavutettavuutta
joukkoliikenteellä varmistetaan ja vahvistetaan.

Alueella on varmistettava sujuvat ja turvalliset yhteydet joukkoliikenteen
pysäkeille.

HSL haluaa jatkossa edelleen osallistua alueen liikennejärjestelyjen
suunnitteluun.

Lisätietoja kaavalausunnon osalta antaa joukkoliikennesuunnittelija Teuvo
Syrjälä ja jatkosuunnittelun osalta liikennesuunnittelija Hanna Pund,
sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@hsl.fi

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Suvi Rihtniemi
toimitusjohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä 21.3.2019.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.

mailto:hsl@hsl.fi
mailto:hsl@hsl.fi
http://www.hsl.fi
mailto:etunimi.sukunimi@hsl.fi


Lausunto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

LAUSUNTO KAUPPAMYLLYNTIEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVA JA
ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 12646)



Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan
seuraavaa:
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HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO KAUPPAMYLLYNTIEN
YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) lausuu kannanottonaan
seuraavaa:
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