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Alueen sijainti:
Alue sijaitsee Etelä-Haagan ytimessä vain noin 300 metrin
päässä Huopalahden asemalta.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.
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Tiivistelmä

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Steniuksenkentän
aluetta, joka sijaitsee Etelä-Haagassa Huopalahden aseman ete-
läpuolella.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa uusi viisikerroksista
kerrostaloista koostuva asuinkortteli, joka istuu luontevasti naapu-
ruston nykyiseen ja rakentumassa olevaan rakennuskantaan, ja
jossa pysäköinti on toteutettu toimivasti ja kaupunkikuvallisesti
kestävästi. Kaavaratkaisu korvaa alueen nykyisen, toteutumatto-
man asemakaavan, jossa alue on suunniteltu toteutettavaksi 2 3-
kerroksisina rivi-, pari- ja pienkerrostaloina. Lisäksi vanhusten pal-
velutalon voimassa olevassa asemakaavassa olevan tontin
(29096/8) rajat palautetaan vastaamaan nykyisiä kiinteistörajoja.
Kaavaratkaisu on tehty, koska korttelin toteuttaminen on osoittau-
tunut haastavaksi vuonna 2013 voimaantulleen kaavaratkaisun
mukaisesti.

Alueelle on suunniteltu viisikerroksisia asuinkerrostaloja. Isonne-
vantien puolella lamellitalot istutettuine etupihoineen rajaavat ka-
tutilaa. Haagan urheilutien varteen ja korttelin sisäosaan on sijoi-
tettu polveilevasti porrastettuja pistetaloja. Suunnitelmassa kortte-
liin muodostuu kaksi miellyttävän kokoista pihapiiriä.

Kaavamuutoksen myötä AK-korttelin kerrosalaksi muodostuu
13 620 k-m2. Uutta asuntokerrosalaa on 4 260 k-m2 ja liiketilaa 60
k-m2. AK-kortteliin on mahdollisuus sijoittaa noin 100 m2 päivähoi-
don tiloja. AK-korttelin tehokkuusluku on noin e=1,06. Asukas-
määrän lisäys on noin 350 asukasta. Vanhusten palvelutalon ny-
kytilannetta vastaamaan palautettavan tontin rakennusoikeus
määritellään toteutuneen rakennusoikeuden mukaan (2 000 k-
m2). ALP-tontin tehokkuusluku on noin e=1,16. Koko kaavamuu-
tosalueen tehokkuusluku on noin e=0,82.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että
maankäyttöä saadaan tehostettua ja uusia asuntoja rakennettua
hyvällä sijainnilla jo nyt hyvien ja rakenteilla olevan Raide-Jokerin
myötä entisestään paranevien liikenneyhteyksien lähellä.

Helsingin kaupunki omistaa tontit sekä katu- ja puistoalueet. Kaa-
varatkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Asemakaavan kuvaus

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentamista
hyvälle sijainnille Huopalahden aseman ja rakenteilla olevan
Raide-Jokerin läheisyyteen. Tavoitteena on toteuttaa etelähaaga-
laiseen rakennettuun ympäristöön sopiva uusi aluekokonaisuus.
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Alueelle on suunnitteilla asuntoja noin 350 uudelle asukkaalle.
Uudet asuinrakennukset ovat viisikerroksisia. Suunnittelualueen
eteläreunaan rakennetaan pysäköintitalo. Haagan urheilutien var-
teen suunnitellaan pientä liiketilaa. Alueelle varataan myös mah-
dollisuus muuttaa maantasokerroksen suuri asunto tai yhteistilat
päivähoidon tiloiksi. Strömstadinkujan varren komeaa puustoa
säilytetään ja Isonnevantien varteen varataan tilaa istutusalueille
uudisrakennusten edustalle.

Suunnittelualueella sijaitsevan AKYS-tontin (29096/8) länsiosaan
on kaavoitettu vuoden 2013 asemakaavassa lisärakennusoikeutta
Asgerd Summelinin säätiön palvelutalolle, mutta laajennus ei ole
toteutunut ja ko. tontin osa on rakentamaton. Lisärakennusmah-
dollisuuden sisältänyt tontin osa on tarkoitus kaavoittaa tämän ta-
kia osaksi Steniuksenkentän kokonaisuutta: osittain puistoksi ja
osittain LPA-alueeksi. Palvelutalon tontin rajat asemakaavassa
palautetaan vastaamaan nykytilannetta ja rakennusoikeus määri-
tellään toteutuneen rakennusoikeuden mukaan (2 000 k-m2).

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että asuntotuotannon toteuttamista edistetään.
Asuminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien (mm. Kehärata ja
Raide-Jokeri) äärellä tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden ja kaupungin kestävän kehityksen tavoitteita ja on voi-
massa olevan yleiskaava 2016:n mukaista. Kaupungin kestävää
kasvua edistetään mm. toimivilla asuntomarkkinoilla AM-ohjelman
tavoitteiden mukaisesti, mikä edellyttää riittävän asuntotuotannon
mahdollistamista. Lisäksi tarvitaan kohtuuhintaista asumista kai-
killa alueilla. Alueelle aiemmin laaditun, vuonna 2013 voimaan tul-
leen 2-3-kerroksista rakentamista mahdollistavan asemakaavan
toteuttaminen on osoittautunut haastavaksi mm. maaperäolosuh-
teista, vähäisestä rakennusoikeuden määrästä sekä puistokannen
alle sijoitetusta pysäköintiratkaisusta johtuen. Edellä mainitut stra-
tegiset tavoitteet puoltavat myös nykyistä tehokkaampaa kaava-
ratkaisua.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 18 962 m2. Voimassa olevan kaa-
van rakennusoikeus suunnittelualueella on 11 300 k-m2. Kaava-
luonnoksen suunniteltu kokonaisrakennusoikeus on 15 620 k-m2,
josta 13 620 k-m2 on uudisrakentamista AK-korttelialueelle (tehok-
kuus noin e=1,06) ja 2 000 k-m2 ALP-korttelialueelle (Asgerd
Summelinin säätiön palvelutalon tontin nykyistä vastaava raken-
nusoikeus). AK-korttelialueen kerrosalasta min. 60 k-m2 on liiketi-
laa. Kaavaratkaisu sisältää myös mahdollisuuden muuttaa kes-
kimmäisen pistetalon maantasokerroksen n. 100 k-m2:n asunto tai
yhteistiloja päivähoidon tiloiksi. Uutta kerrosalaa vanhaan kaa-
vaan verrattuna tulee 4 320 k-m2.

Vuoden 2013 kaavaratkaisussa kerrosalaa oli vastaavalla alueella
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11 300 k-m2 (A-korttelialue 7 500 k-m2, AK-korttelialue 900 k-m2,
AKYS-korttelialue 2000 k-m2 + lisärakennusoikeus 900 k-m2).

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Steniuksenkentän alue sijaitsee Etelä-Haagassa Huopalahden
aseman eteläpuolella Isonnevantien, Isonnevanpolun, Haagan ur-
heilutien, Kylänevankujan ja Strömstadinkujan rajaamalla alu-
eella. Suunnittelualue on pääosin kivituhkapintaista pelikenttää,
joka on kaavoitettu pääosin asuinkäyttöön 2010-luvun alkupuo-
lella. Pohjoisin osa kentästä on kaavoitettu tuolloin puistoksi (VP)
ja Strömstadinkuja puistoalueesta etelään katualueeksi. Kenttä
sijaitsee ympäristöönsä nähden painanteessa. Tasoeroa Isonne-
vantiehen on noin metrin verran, Haagan urheilutie ja Kylätien ra-
kennukset sijaitsevat 4-5 metriä kenttää ylempänä. Kenttää ympä-
röi kapea ja luiskattu viherkaista, jolla kasvaa pääosin lehtipuita.
Strömstadinkujan puolella on kapeahko puustoinen rinnealue,
joka erottaa kentän Kylätien asuintonteista. Alueella kulkee sora-
pintainen pyöräilyn ja jalankulun reitti.

Suunnittelualueen eteläosassa AK-tontilla 29095/7 sijaitsee nykyi-
sen urheilukentän huoltorakennus. AKYS-tontin (29096/8) länsi-
osa on rakentamaton. Länsiosaan on kaavoitettu v. 2013 kaa-
vassa lisärakennusoikeutta Asgerd Summelinin säätiön vanhus-
ten palvelutalolle, mutta laajennus ei ole toteutunut. Tontin ohjeel-
linen tonttijako on esitetty asemakaavassa, mutta uutta tonttia ei
ole virallisesti muodostettu. Tontin osa on kaupungin omistuk-
sessa ja tällä hetkellä vuokrattu kulttuurin ja vapaa-ajan toimi-
alalle.

Etelä-Haagan kadut ja korttelit mukailevat alueen maastonmuo-
toja. Rakentaminen on sijoittunut perinteisesti pääosin hyvän
maaperän alueille, kun pehmeiköt ja jyrkät rinteet on jätetty raken-
tamatta. Suunnittelualueen rakennuskanta koostuu pääosin harja-
kattoisista ja rapatuista tai tiilipintaisista kerrostaloista, joista mo-
nessa on maanpäällinen kellarikerros. Vanhemmat, ennen 1970-
lukua rakennetut talot ovat pääsääntöisesti 3-4-kerroksisia, ja sitä
uudemmat 4-5-kerroksisia. Monissa rakennuksissa on maanpääl-
linen kellarikerros, jonka on saanut rakentaa kaavan määrittele-
män kerrosluvun lisäksi. Pääosa kerrostaloista on useamman por-
rashuoneen lamellitaloja, joskin pistetalojakin alueella on. Suun-
nittelualueen vanha rakennuskanta on rakennettu pääosin 1950-
60-luvuilla. Uudempaa rakennuskantaa edustavat Isonnevantien
länsipuolella rakenteilla oleva 4-5-kerroksinen uudisalue ja Ky-
länevankujan eteläpuolella sijaitseva v. 2000 rakennettu viisiker-
roksinen senioritalo päiväkotisiipineen.
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Kaavaratkaisu

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Alueelle on suunniteltu viisi viisikerroksista pistetaloa ja kolme vii-
sikerroksista lamellitaloa, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus
on 13 620 k-m2. Lamellitalot pienine istutettuine etupihoineen ra-
jaavat polveillen Isonnevan katutilaa. Pistetalot on sijoiteltu va-
paammin korttelin keskiosiin. Pohjoisin pistetalo on sijoitettu Haa-
gan urheilutien vartta rajaamaan. Erityistä huomiota uudisraken-
nusten sijoittelussa on kiinnitetty näkymien avautumiseen nykyi-
sistä asuinrakennuksista. Kaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi
saa rakentaa asukkaiden käyttöön varasto- ja huoltotiloja, sekä
muita asumisen aputiloja kuten talopesulan, kuivaustilat, talosau-
nat, vapaa-ajan tilat sekä jäte- ja kierrätystilat.

Kaavassa on useita määräyksiä koskien rakennusten ulkoasua ja
viher- ja piha-alueiden käsittelyä. Määräyksillä pyritään sovitta-
maan uudisrakentaminen alueen miljööseen ja olemassa olevaan
rakennuskantaan. Esimerkiksi pistetalojen mittakaavaa ja mas-
soittelua on ohjattu kaavamääräyksillä siten, että päätyjulkisivui-
hin tulee tehdä porrastuksia. Tällä on pyritty keventämään pisteta-
lojen hahmoja. Kaikkien rakennusten ulkoasua on ohjattu haaga-
laisille asuinrakennuksille tyypillisesti siten, että maantasokerrok-
sen julkisivukäsittelyn tulee poiketa ylemmistä kerroksista. Raken-
nuksiin tulee tehdä loiva harjakatto.

Haagan urheilutiehen rajautuvan pistetalon maantasokerrokseen
kadun puolelle on merkitty vähintään 60 k-m2:n kokoinen liiketila.
Tiloihin tulee rakentaa rasvanerottelukaivo sekä katon ylimmän
tason yläpuolelle johdettava ilmastointihormi, millä mahdolliste-
taan tilojen käyttö ravintolana. Liiketilaan liittyy pieni aukio, jota tu-
lee jäsennellä erilaisin istutuksin erityisesti Isonnevanpolun suun-
taan. Haagan urheilutien ja Isonnevanpolun kulmauksessa, tule-
valla aukiolla sijaitseva mänty säilytetään. Suuret tasoerot tulee
rakentaa istutetuin luiskauksin tai terassein, joihin liittyy istutuksia.
Mahdollisten tukimuurien tulee olla luonnonkivipintaisia.

Alueen keskiosassa sijaitsevan pistetalon maantasokerroksen
suuri asunto tai yhteistilat (n. 100 m2) voidaan tarvittaessa muut-
taa päivähoidon tiloiksi.

Kaavakarttaan on merkitty puin ja pensain istutettavaa aluetta
Isonnevantien ja Isonnevanpolun varteen sekä Strömstadinkujan
länsipuolelle. Ajatuksena on saada Isonnevantien varteen lisää
vihreää ja Strömstadinkujan puolella luonteva vaihettuminen piha-
alueesta metsiköksi. Piha-alueet tulee rakentaa yhteiskäyttöisiksi
eikä niitä saa aidata. Koko alueella on edellytetty omaehtoista pe-
lastautumista, joten pelastustoimen nostopaikkoja ei tarvitse sijoit-
taa piha-alueille eikä kadulle.
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Asuin-, liike-, toimisto- ja julkisten palvelutilojen korttelialue
(ALP)

Korttelialueella sijaitsee tällä hetkellä Asgerd Summelinin säätiön
vanhusten palvelutalo. Vuoden 2013 kaavassa korttelin käyttötar-
koitukseksi määriteltiin asuin-, liike- ja julkisten palvelutilojen kort-
telialue (AKYS). Palvelutalotontin länsipuolella sijaitsevalle alu-
eelle kaavoitettiin lisärakennusoikeutta palvelutalon laajennuk-
selle. Laajennuksen toteutus ei ole kuitenkaan ollut ajankohtaista
eikä säätiö ole lunastanut tonttia käyttöönsä. Kaavamuutoksen
myötä palvelutalotontti palautetaan vastaamaan voimassa olevaa
tonttijakoa. Tontin rakennusoikeus on nykyisen rakennusoikeuden
mukainen 2 000 k-m2. Kerrosluku säilyy ennallaan (IV), ja vuoden
2013 kaavan mukaisesti rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa
mm. maantasossa olevan autotalli-, huolto- ja palvelukerroksen
kerrosluvun estämättä, mikä vastaa nykytilannetta. Kaavassa on
myös muita vuoden 2013 kaavan mukaisia määräyksiä kerrosalan
lisäksi rakennettavista asioista. Olemassa olevaa rakennusta saa
peruskorjata käyttäen olemassa olevan rakennuksen julkisivu- ja
katemateriaalia, kattomuotoa ja ominaispiirteitä.

Puisto (VP)

Strömstadinkujalle vuoden 2013 kaavassa merkitty katualue
muuttuu kaavamuutoksen myötä puistoalueeksi. Puisto täydentää
osaltaan alueellisia viheryhteyksiä ja puiston läpi pääsee jatkos-
sakin kulkemaan alueelle osoitettua ulkoilutietä pitkin. Reitin lin-
jaus kaavakartassa on ohjeellinen. Ulkoilureitti on tarkoitus raken-
taa siten, että alueen puusto ja kalliot saadaan säilytettyä mahdol-
lisimman suurilta osin.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen on alueen maaperän
ja pohjaveden pinnan vuoksi haasteellista, joten pysäköintipaikat
on sijoitettu LPA-korttelialueelle pysäköintilaitokseen. Maanpinnan
yläpuolelle nousevia pysäköintikansiratkaisuita on haluttu välttää,
jotta korttelipihat saadaan säilymään maanvaraisina, avoimina ja
läpikuljettavina. Kansiratkaisut ovat myös kansien ylläpidon ja
muuntojoustavuuden näkökulmasta haastavia.

Pysäköintilaitos on pyritty sovittamaan haagalaiseen mittakaa-
vaan rakennusmassaa porrastamalla. Pysäköintilaitos on osittain
3-, osittain 4-kerroksinen. Pysäköintilaitos tulee toteuttaa laaduk-
kaasti haagalaiseen ympäristöön ja uudisrakennuksiin sopivalla
tavalla. Maantasokerrosta tulee elävöittää myös esimerkiksi asuk-
kaiden pyöräpaikoitus- ja yhteistiloilla. Pysäköintilaitoksen katto-
pinnat tulee rakentaa viherkattoina sekä hyödyntää aurinkoener-
gian tuottamiseen.

Pysäköintilaitokseen ajetaan Kylänevankujalta.
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Liikenne

Lähtökohdat

Suunnittelualueelta on hyvät julkisen liikenteen yhteydet. Alue si-
jaitsee noin 300 metrin päässä Huopalahden asemalta, jonka yh-
teyteen tulee sijoittumaan myös Raide-Jokerin pysäkki. Haagan
urheilutiellä kulkee bussilinjoja ja Eliel Saarisen tien ja Kauppalan-
tien bussilinjoille on alueelta kävelymatka.

Alueen itäpuolella kulkee pohjois-etelä-suuntainen Strömstadin-
kuja, joka yhdistää Kylänevankujan eteläpuoleisen Strömstadin-
puiston Haagan urheilutiehen.

Junaradan pohjoisreunalla ja Eliel Saarisen tien varrella kulkevat
pyörätiet on tavoiteverkossa osoitettu baanatasoisiksi yhteyksiksi.
Muuten alueen kaduilla pyöräily tapahtuu pääsääntöisesti ajora-
dalla.

Aluetta rajaavat Isonnevantie ja Haagan urheilutie ovat paikallisia
kokoojakatuja ja Kylänevantie on tonttikatu. Isonnevantien liiken-
nemäärä (syksyn keskimääräinen arkivuorokausiliikenne) on arvi-
olta hieman yli 1 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Haagan urheilu-
tien liikennemäärä (syksyn keskimääräinen arkivuorokausilii-
kenne) on noin 4 800 ajoneuvoa vuorokaudessa (perustuu
vuonna 2018 tehtyyn laskentaan). Uudempia tilastokelpoisia las-
kentoja ei voida nyt tehdä, sillä korona vääristää laskentatuloksia.

Kaavaratkaisu

Asemakaava-alueen itäreunalla Haagan urheilutieltä Kylänevan-
kujalle kulkee pohjois etelä-suuntainen Strömstadinkuja-niminen
ulkoilutie. Aiemmassa asemakaavassa ollut itä länsi-suuntainen
VPK:n kuja poistuu.

Haagan urheilutieltä ei saa osoittaa kaava-alueelle tonttiliittymiä.
Huoltoajo korttelin piha-alueille tapahtuu Isonnevantieltä ja ajo py-
säköintilaitokseen Kylänevankujalta.

Alueen pohjoisimmassa rakennuksessa sijaitsevan liiketilan
huolto tapahtuu Isonnevanpolun ja tontilla olevan aukion kautta.

Autopaikat sijoitetaan keskitetysti pysäköintilaitokseen kaava-alu-
een eteläosaan lukuun ottamatta liikuntaesteisten paikkoja. Auto-
paikkojen tulee olla helposti saavutettavissa ja reittien pysäköin-
nistä asuntoihin luontevia. Pysäköintilaitokseen sijoitetaan myös
asukkaiden yhteistiloja sekä pyörien säilytystilaa. Pysäköintilaitok-
sesta on noin 150 metriä kaukaisimpaan asuinrakennukseen.

Tontille sijoitettavien auto- ja pyöräpaikkojen vähimmäismäärä pe-
rustuu hyväksyttyihin pysäköintipaikkojen laskentaohjeisiin. Vie-
raspysäköinti tapahtuu kadunvarsipaikoilla.
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Palvelut

Lähtökohdat

Suunnittelualueen lähistöllä on useita kouluja, päiväkoteja ja van-
husten palvelutaloja. Etelä-Haagan kirjasto sijaitsee noin 100 met-
rin päässä suunnittelualueesta. Noin puolen kilometrin säteellä
suunnittelualueesta sijaitsevat mm. Haagan uimahalli ja Haagan-
tori. Haagan alueella on useita päivittäistavarakauppoja.

Noin 200 metrin säteellä suunnittelualueesta sijaitsevat mm. Haa-
ganpuisto, Isonnevan leikkipuisto ja Strömstadinpuisto. Haagan
Alppiruusupuistoon ja Laajasuon liikuntapuistoon on noin 600
metrin matka. Kilometrin säteen sisään mahtuvat mm. Talin liikun-
tapuisto lukuisine liikuntapalveluineen, Kauppalanpuisto, Keskus-
puisto ja Aino Acktén puisto.

Kaavaratkaisu

Uudet asukkaat edesauttavat alueen palvelujen säilymistä ja ke-
hittymistä. Kaavassa varataan tilaa min. 60 neliön liiketilalle sekä
mahdollisuus noin 100 neliön päivähoidon tiloille.

Esteettömyys

Asemakaava-alueen pohjoisosassa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota tasoeroihin ja esteettömien yhteyksien järjestämiseen Haa-
gan urheilutieltä suunnittelualueelle. Muilta osin alue on esteettö-
myyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Haaga sijoittuu Mätäjoen ja Mätäpuron väliselle selännealueelle.
Maisemalle ominaisia ovat avokalliokumpareet ja metsäiset mo-
reeniselänteet sekä näiden väliin jäävät kapeat savilaaksopainan-
teet. Alueen tiet on suunniteltu mutkittelemaan maastonmuotojen
mukaan ja rakentaminen on sijoitettu aikoinaan edullisille paikoille
selänteiden rinteille.

Kaavamuutosalue sijoittuu osin entiselle suoalueelle, joka on täy-
tetty 1940 50-lukujen aikana. Alueella nykyisin sijaitseva kivituh-
kapintainen pelikenttä rakennettiin vanhojen ilmakuvien perus-
teella 1940-luvun lopulla nykyiseen laajuuteensa. Kenttää ympä-
röivät kapeat viherkaistat, joille on kasvanut lehtipuuvaltaista
puustoa vuosikymmenten aikana. Haagan urheilutien ja kentän
väliseen luiskaan on tehty mm. pensasistutuksia luiskan maape-
rän sitomiseksi. Kentän itälaidalla, Strömstadinkujan puolella si-
jaitsee kapeahko puustoinen rinnealue, jossa kasvaa pienialaisten
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avokallioiden seassa komeita mäntyjä ja lehtipuustoa. Isonnevan-
polun ja Haagan urheilutien risteyksessä kasvaa myös yksittäi-
nen, maisemakuvallisesti merkittävä mänty.

Suunnittelualueella ei ole Helsingin luontotietojärjestelmän mu-
kaan erityisiä luontoarvoja. Alue kuuluu Haaganpuron valuma-alu-
eeseen.

Kaavaratkaisu

Kaavassa on annettu useita sellaisia ympäristön käsittelyä ja istu-
tusalueita koskevia määräyksiä, joilla uusi rakentuva alue pyritään
sovittamaan osaksi Etelä-Haagan puutarhakaupunkimaista ympä-
ristöä.

Isonnevantien katukuvaa elävöitetään Etelä-Haagalle tyypillisellä
rakennusten edustalle sijoitettavalla etupihamaisella puin ja pen-
sain istutettavalla istutusvyöhykkeellä. Korttelialueen sisäisiä kor-
keuseroja tulee käsitellä istutetuin terassoinnein tai luiskauksin.
Tontteja ei saa aidata ja liittyminen Strömstadinkujan puistoalu-
eelle tulee toteuttaa saumattomasti. Strömstadinkujan puistoalu-
eella sen keskeisiä ominaispiirteitä, kuten kallioita ja mäntyjä pyri-
tään säilyttämään mahdollisimman paljon. Esimerkiksi ulkoilutien
linjaus tulee suunnitella siten, että em. elementit säilyvät mahdolli-
simman hyvin. Ulkoilutietä ei myöskään tarvitse mitoittaa talvikun-
nossapidettäväksi eikä sen kautta osoiteta uudessa kaavassa
huolto- ja tonteille ajoa. Isonnevanpolun ja Haagan urheilutien ris-
teyksessä kasvava mänty on osoitettu kaavassa säilytettäväksi
puuksi ja sen kasvumahdollisuudet tulee huomioida aukion ta-
sauksessa.

Kaavaratkaisussa on kiinnitetty huomiota lisääntyvien hulevesien
määrään antamalla määräys hulevesien hallinnasta. Kaavakart-
taan alueen eteläosaan on merkitty tulvareitit. Korttelialueen muo-
dostaman kokonaisuuden vihertehokkuuden tulee täyttää Helsin-
gin viherkertoimen tavoiteluku. Viherkerrointa kuvaa, kuinka pal-
jon tontilla on kasvillisuutta ja vettä viivyttäviä ratkaisuja suh-
teessa tontin pinta-alaan. Viherkerrointa kasvattavat säilytettävän
ja istutettavan kasvillisuuden lisäksi läpäisevät pintamateriaalit
sekä erilaiset hulevesien käsittelyn ratkaisut, kuten viherkatot, sa-
depuutarhat tai viivytysaltaat.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kaava-alue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä lähellä
Huopalahden asemaa ja tulevaa Raide-Jokerin pysäkkiä. Lähialu-
eilla on monipuolisia virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia sekä pe-
ruspalveluita.
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Kaava-alue on nykytilassaan pääosin kivituhkapintaista pelikent-
tää. Erityisesti kaava-alueen itäosan viheralueella kasvaa varttu-
nutta puustoa.

Kaavaratkaisu

Ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen vaikute-
taan useilla kaavamääräyksillä.

Täydennysrakentamisen myötä läpäisemättömien pintojen määrä
alueella lisääntyy. Kaavan pyrkimyksenä on, ettei hulevesien
määrä lisäänny samassa suhteessa. Kaavassa määrätään viivyt-
tämään hulevesiä tontilla ja johtamaan niitä maanvaraiselle pihan
osalle. Läpäisemättömiä pintamateriaaleja tulee välttää. Huleve-
sien viivytys tulee järjestää samassa korttelissa 29095 sijaitsevien
tonttien yhteisinä ratkaisuina. Hulevesiä tulee viivyttää siten, että
mitoitustilavuus on 1 m2 jokaista sataa (100) läpäisemätöntä pin-
taneliömetriä kohden, ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Rakentamatta jäävät tontinosat tulee istuttaa, niillä oleva elinvoi-
mainen puusto säilyttää ja alueen vihertehokkuuden tulee täyttää
Helsingin viherkertoimen tavoiteluku. Pysäköintilaitokseen ja mah-
dollisiin katoksiin tulee rakentaa viherkatto.

Kaavassa kannustetaan tuottamaan tontilla uusiutuvaa energiaa,
soveltamaan matalaenergiarakentamisen periaatteita sekä käyttä-
mään kestävää rakennustapaa ja kestäviä materiaaleja rakennuk-
sissa ja piha-alueilla.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Suunnittelualueella ei ole suojelukohteita. Alueen lähiympäris-
tössä on kaavalla suojeltuja rakennuksia sekä korttelialueita, jolla
ympäristö säilytetään. Yleiskaavan 2016 Kulttuuriympäristöt tee-
makartassa suuri osa Etelä-Haagasta on merkitty kulttuurihistori-
allisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta mer-
kittäväksi kokonaisuudeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot
ja ominaisuudet säilyvät.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisulla on pyritty vastaamaan yleiskaavan teemakartan
tavoitteisiin ja erilaisin kaavamääräyksin sovittamaan uudisraken-
tamista etelähaagalaiseen rakennettuun ympäristöön ja maise-
maan. Esimerkiksi Etelä-Haagalle tyypilliseen jalustakerrokseen
on pyritty määräyksellä maantasojen julkisivujen väri-, materiaali-
tai pintakäsittelyn eroavaisuudesta muusta rakennuksesta. Kaik-
kiin rakennuksiin on määrätty harjakatto. Pistetalojen massoja on
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pyritty keventämään määräyksellä massojen porrastumisesta. Sa-
moin pysäköintilaitoksen arkkitehtuuria on määritelty useilla ulko-
näköön kohdistuvilla määräyksillä massojen porrastamisesta, jul-
kisivukäsittelyistä, viheraiheista ja maantasokerroksen elävöittä-
misestä. Alueen sijainti painanteessa edesauttaa uudisrakennus-
ten kerrosluvun sopeutumista ympäristön rakennusten räystäskor-
koihin. Rakennusalat on määritelty mahdollisimman napakoiksi
kuitenkin siten, että tarkemmalle rakennussuunnittelulle jätetään
mahdollisuuksia.

Isonnevantien varteen on varattu tilaa etelähaagalaisille etupiha-
maisille puin ja pensain istutettaville istutusalueille.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei edellytä uusien yhdyskuntateknisen huollon run-
koverkostojen rakentamista.

Kortteli 29095 on liitettävissä Isonnevantien yhdyskuntateknisen
huollon verkostoihin. Kortteli 29096 on liitettävissä Kylätien yhdys-
kuntateknisen huollon verkostoihin. Kortteleiden 29095 ja 29096
välisellä VP-alueella sijaitseva Kylänevankujan alittava hulevesiä
Strömstadinpuistoon johtava putkirumpu on huomioitava jatko-
suunnittelussa.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kun-
nostaminen

Lähtökohdat

Maaperän korko suunnittelualueella vaihtelee tasolla
. Alu-

een pintamaana on hiekasta koostuva, keskimäärin noin 1 metriä
paksu täytemaakerros. Täytemaakerroksen alla alueen pohjois-
osissa on hiekkamoreenia. Alueen länsi- ja eteläosassa täyte-
maakerroksen alla on 0,5-1,8 m paksu turvekerros. Turpeen ala-
puoliset maalajit vaihtelevat savesta hiekkamoreeniin. Savikerros
alueella on keskimäärin noin 1-2 metriä paksu ja on suurimmillaan
4 metriä alueen lounais- ja eteläosissa. Suunnittelualueen itä-
laidassa on kapea kalliovyöhyke.

Pohjavedenpinta on rakennettavuusselvityksen mukaan vaihdellut

dessä maanpinnasta. Alueella alin sallittu kuivatustaso on +15.
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Tämän tason alapuolella olevat rakenteet on toteutettava veden-
paine-eristettyinä.

Alueella on käynnissä selvitystyö, jossa tutkitaan orsi- ja pohjave-
den korkeusasemaa, veden laatua sekä huokoskaasujen muo-
dostumista, määrää ja laatua.

Suunnittelualueelle tehdyn ympäristöteknisen tutkimuksen (Vaha-
nen Environment Oy, 2020) mukaan alueella ei ole pilaantuneeksi
luokiteltavia maita. Tutkimuksessa alueen täytemaakerroksessa
havaittiin kuitenkin vähäisesti kynnysarvopitoisia ja jätteellisiä
maita, joihin tulee kiinnittää huomiota rakentamisvaiheessa.

Suunnittelualueelle laaditun rakennettavuusselvityksen (Helsingin
kaupunki, GEO 26.4.2021) mukaan rakentaminen edellyttää paa-
luperustuksia. Rakennusten perustamistapaa tarkennetaan jatko-
suunnittelun yhteydessä.

Kaavaratkaisu

Alueen rakentaminen edellyttää todennäköisesti suurelta osin ra-
kennusten perustamista tukipaalujen varaan ja yleisten alueiden
ja piha-alueiden esirakentamista.

Orsi- ja pohjavedenpinnan alentaminen työnaikaisesti tai pysy-
västi on kielletty.

Maaperän täytekerroksessa saattaa esiintyä pieniä yksittäisiä jä-
tejakeita, jotka tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

Alueelta kaivettuja kynnysarvopitoisia maita voidaan suunnitellusti
hyödyntää alueen täytöissä. Muussa tapauksessa ne tulee toimit-
taa vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kynnysarvopi-
toista maata.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Suunnittelualuetta rajaavien katujen liikenteestä aiheutuvaa me-
lua on arvioitu Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 perus-
teella (ote laskentakuvasta alla). Mallissa käytetyt liikennemäärä-
tiedot ovat osin hieman nykyistä laskentatietoa suurempia, joten
mallilaskenta pitää arvioinnin kannalta sisällään liikenteen pienen
kasvumarginaalin.
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Kaavamuutosalue on katualueiden reunavyöhykkeitä lukuun otta-
matta aluetta, jolla alitetaan melutason ohjearvot ulkona. Katulii-
kenteestä ei aiheudu suunnittelualueelle merkittäviä ilman epä-
puhtauksien pitoisuuksia.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun ei arvioida merkittävästi vaikuttavan kaava-alu-
eelle tai sen ympäristöön kohdistuvaan meluun ja meluvaikutus-
ten arviointi voidaan tehdä riittävällä tarkkuudella Helsingin kau-
pungin meluselvitysten 2017 perusteella. Sen laskentatulosten
perusteella voidaan arvioida, että Haagan urheilutien varteen si-
joittuvan rakennuksen kadunpuoleiselle julkisivulle kohdistuu noin

julkisivuille kohdistuva melutaso on päivällä suuruusluokaltaan lä-
hellä ulkoalueiden ohjearvotasoa 55 dB.

Haagan urheilutiehen rajautuvan julkisivun osalta kaavamääräyk-
sellä on edellytetty julkisivulta tavanomaista 30 dB äänitasoeroa
liikennemelua vastaan. Kaavassa edellytetään lisäksi Haagan ur-
heilutien ja Isonnevantien varressa oleskeluparvekkeiden suunnit-
telua siten, että niillä saavutetaan melutason ohjearvot ulkona.
Kaava mahdollistaa maantasoon sijoittuvien melulta suojaisien
leikki- ja oleskelualueiden sijoittamisen laajalle alueelle ilman eril-
lisen melunsuojauksen tarvetta.
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Pelastusturvallisuus

Kaavaratkaisu

Alueen uudisrakennuksiin on suunniteltu omaehtoinen pelastautu-
minen. Alueelle ei tarvitse suunnitella tämän takia pelastusajoneu-
vojen nostopaikkoja, mikä vapauttaa piha-alueiden suunnittelua.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Alueesta laadittiin alkuvuodesta 2020 kaksi vaihtoehtoista viite-
suunnitelmaluonnosta, joista toisen laati arkkitehtitoimisto ARK-
house Oy, toisen arkkitehtitoimisto MUUAN Oy. Osallisilla oli
mahdollisuus keskustella vaihtoehdoista KerroKantasi sivustolla
toukokuussa 2020. Viitesuunnitelmaa kehitettiin eteenpäin arkki-
tehtitoimisto MUUAN oy:n ehdotuksen pohjalta. Suunnitelmaan
pohjautuva kaavaluonnos oli nähtävillä vuodenvaihteessa
14.12.2020-5.2.2021. Kaavaehdotus pohjautuu kaavaluonnok-
seen.

Alueesta on laadittu ympäristötekninen tutkimusraportti sekä geo-
tekninen rakennettavuusselvitys.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta mahdollisia kaupungille kohdistu-
via kustannuksia arvioidaan suunnittelun edetessä. Alueelle teh-
dyssä rakennettavuusselvityksessä pohjaperustamiskustannusten
on arvioitu olevan yhteensä noin 2,55 milj. euroa.

Kaavaratkaisu nostaa tonttien arvoa. Rakennusoikeuden arvo on
alustavasti kohteeseen suunnitellulla hallinta- ja rahoitusmuotoja-
kaumalla (noin 50 % ARA-vuokra, noin 50 % välimalli) noin 8 milj.
euroa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympä-
ristöön

Kaavaratkaisu tiivistää kaupunki- ja yhdyskuntarakennetta hyvien
liikenneyhteyksien läheisyydessä. Muutos mahdollistaa noin 350
uuden asukkaan sijoittumisen alueelle.

Hanke muuttaa maisemaa, sillä alue on ollut pitkään kivituhkapin-
tainen pelikenttä. Kaavahankkeen tavoitteena on toteuttamiskel-
poinen suunnitteluratkaisu, jossa esteettiset, toiminnalliset sekä
taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti ja etelähaa-
galaiseen ympäristöön sopivasti.
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Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Rakentamisen myötä avoin maisema muuttuu. Tuleville tonteille
rakentuu talojen vehreitä sisäpihoja ja Isonnevantien katumaise-
maa jäsennetään rakennusten edustoiden etupihamaisilla puin ja
pensain istutettavilla istutusalueilla. Maisemallisesti tärkeä mänty
Haagan urheilutien ja Isonnevanpolun kulmassa, tulevan pienen
liiketilaan rajautuvan aukion yhteydessä, säilytetään. Rakentami-
nen on rajattu niin, että kaava-alueen itäreunalle, nykyiselle puus-
toiselle alueelle, jää puistoaluetta ja ulkoilutien linjauksessa pyri-
tään säilyttämään mahdollisimman hyvin alueen kalliota ja puus-
toa. Puistoalue puustoineen muodostaa maisemallisestikin merkit-
tävän reunavyöhykkeen uuden ja vanhan rakentamisen välille.
Rakentamisalue on kivituhkapintaista pelikenttää, jolla ei ole luon-
toarvoja. Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulku-
teinä, leikki- ja oleskelualueina tai pysäköimiseen, tulee istuttaa ja
niillä oleva mahdollinen elinvoimainen puusto säilyttää.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavan mahdollistama lisärakentaminen tuottaa lähikatuverkkoon
noin 400 ajoneuvoa vuorokaudessa Käytännössä tämä tarkoittaa
40 autoa vilkkaimman tunnin aikana eli vähemmän kuin 1 auto mi-
nuutissa.

Kylätiellä liikennemäärän arvioidaan lisääntyvän noin 100:lla ajo-
neuvolla vuorokaudessa, eli vilkkaimpaan aikaan noin 1 auto 6
minuutin välein. Isonnevantiellä puolestaan lisäys olisi noin 300
ajoneuvoa vuorokaudessa eli noin 1 auto 2 minuutin välein.

Liikennemääränlisäykset ovat siis hyvin maltillisia, eikä niillä ole
merkittäviä liikenteellisiä vaikutuksia.

Strömstadinkujan pyöräilyn ja kävelyn yhteys säilytetään. Jat-
kossa Strömstadinkujan kautta ei enää osoiteta huolto- ja tonteil-
leajoa. Aiemmassa asemakaavassa oleva, rakentamaton VPK:n
kuja poistuu. Tämän seurauksena Isonnevantien hyväksytyn katu-
suunnitelman mukaisiin suojatiejärjestelyihin pitää tehdä pieniä
muutoksia. Poistuva VPK:n kuja ei ole verkostollisesti merkittävä
yhteys.

Jätehuolto on hajautettu LPA-korttelin pysäköintilaitokseen sekä
korttelin keskiosaan Isonnevantien läheisyyteen omalle alueel-
leen, joka tulee maisemoida istutuksin.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Suunnittelualueen kaupunkikuva muuttuu, kun kivituhkapintaisen
kentän tilalle rakennetaan viisikerroksisia asuinkerrostaloja. Ra-
kentaminen pyritään sovittamaan etelähaagalaiseen miljööseen
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lukuisin rakennusten sijoittelua, kerroslukua ja ulkoasua sekä vi-
heralueita säätelevin määräyksin. Kaavaratkaisu noudattaa Haa-
galle tyypillisiä kaupunkikuvallisia piirteitä: rakennusmassat ovat
selkeitä, hiukan kadun linjasta poikkeavia lamellitaloja kadun var-
ressa ja vapaammin sijoiteltuja, porrastettuja pistetaloja korttelin
sisäosassa. Uudesta rakenteesta pyritään luomaan avoin koko-
naisuus. Haagalle vierasta umpikorttelimaista vaikutelmaa välte-
tään. Isonnevantien katutilaan luodaan haagalaista ilmettä kadun
varren rakennusten edustojen istutetuilla etupihoilla. Haagan ur-
heilutien varteen sijoitettu pistetalo on hieman irti kadusta. Piste-
talon katutasoon on sijoitettu liiketila. Pistetalo on kadun puolelta
nelikerroksinen ja pihan puolelta viisikerroksinen. Sen länsipuo-
lelle sijoitettu pieni aukio istutuksineen sekä säilytettävä mänty
luovat viihtyisyyttä ja väljyyttä suhteessa naapureihin. Suuret ta-
soerot esimerkiksi Haagan urheilutien ja suunnittelualueen välillä
rakennetaan esim. istutetuin luiskauksin tai terassein, joihin liittyy
istutuksia.

Steniuksenkentällä (ent. Haagan Vanhan urheilukenttä) on pitkä
historia. Kenttä on nimetty uudelleen v. 2008 Haagan huvilakau-
pungin perustajiin kuuluneen puutarhasuunnittelija, kauppapuutar-
huri M.G. Steniuksen mukaan, joka lahjoitti suunnittelualueen
pohjoisosassa sijainneen n. 0,68 hehtaarin maa-alueen Haagan
taajaväkiselle yhdyskunnalle urheilukenttää varten 1900-luvun al-
kupuolella. Pieni kenttä rakennettiin alueen pohjoisosaan talkoo-
voimin 1910-luvulla. Vanhojen ilmakuvien perustella kivituhkapin-
tainen kenttä rakennettiin nykyiseen laajuuteensa 1940-luvun lo-
pulla. Urheilukenttä on kaavoitettu pääosin asuinkäyttöön v. 2013
voimaan tulleessa ns. Isonnevan asemakaavassa. Tuolloin alu-
een pohjoisosaan sijoitettiin pysäköintikannen päälle pieni puisto-
alue. Alueen urheilu- ja virkistystoiminnot painottuvat jatkossa
Haaganpuistoon.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Alueen rakentumisen myötä hulevesien määrä alueella kasvaa.
Kaavassa on annettu määräys hulevesien käsittelystä tonteilla.
Määräyksen myötä tonteilla syntyviä hulevesiä hillitään ja halli-
taan niiden syntypaikalla, jolloin lisääntyvien hulevesien haitallisia
vaikutuksia ja niiden kuormitusta ympäröivään hulevesiverkostoon
voidaan vähentää. Kaava-alueen eteläosaan on merkitty myös
tulvareitti. Viherkerroinmääräys vaikuttaa alueen vihertehokkuu-
den kasvamiseen ja kasvillisuuden määrä alueella kasvaa huo-
mattavasti suhteessa nykyiseen kivituhkakenttään.

Kaavassa määrätään, että asuinkerrostalojen energiatehokkuus
tulee olla rakennusluvan myöntämisen ajankohtana määriteltyä A-
energialuokkaa. Pysäköintilaitokseen edellytetään luovia viherra-
kentamisen ratkaisuja sekä aurinkoenergian hyödyntämistä.
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Kaavaratkaisu perustuu olemassa olevan ja suunnitellun infra-
struktuurin hyödyntämiseen, mikä on tarkoituksenmukaista ilmas-
tonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen näkökulmasta.
Mahdollistamalla uusi rakentaminen jo rakennettujen alueiden yh-
teyteen vähennetään uudisrakentamisen hajautumista laajem-
malle ympäri seutua.

Asemakaavaratkaisun hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä on arvioitu
alustavasti koekäytössä olevalla HAVA-työkalulla (Helsingin ase-
makaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä, 2021). Työka-
lulla on mahdollista saada tietoa asemakaavojen ilmastovaikutuk-
sista ja ohjata maankäyttöä vaikuttavimpiin vähähiilisiin ratkaisui-
hin.

HAVA:lla arvioitu asemakaavan mukaisen rakentamisen hiilijalan-
jälki on noin 189 170 kg CO2e vuodessa 50 vuoden tarkastelu-
ajanjaksolla, mikä tarkoittaa noin 545 kg CO2e/a asukasta koh-
den. Koska alueen esirakentamisen suunnittelu on vielä kesken,
hiilijalanjälkilaskelmassa ei ole huomioitu esirakentamisesta ai-
heutuvia päästöjä. Esirakentamisen osalta valittu toteutustapa
vaikuttaa merkittävästi esirakentamisen hiilijalanjälkeen. Yleensä
esirakentamisen osuuden rakennusten koko elinkaaren hiilijalan-
jäljestä arvioidaan olevan noin 1-12 %.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestö-
ryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaali-
siin oloihin, kulttuuriin sekä virkistys- ja liikuntamahdolli-
suuksiin

Kaavamuutos hyödyntää olemassa olevaa sosiaalista infrastruk-
tuuria: julkisia ja yksityisiä palveluita. Kaavamuutoksen myötä
saadaan Etelä-Haagaan hyvälle sijainnille lisää asuntoja sekä hie-
man lisää palveluita, kuten liiketila ja mahdollisuus päivähoidon
tiloille. Uudet asukkaat myös mahdollistavat omalta osaltaan alu-
een nykyisten palveluiden säilymisen ja kehittymisen.

Kaavamuutoksella ei ole arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia
ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen liittyen liikenteeseen. Lii-
kennemäärän lisäyksen on arvioitu olevan maltillinen.

Steniuksenkentän rakentaminen tulee aiheuttamaan muutoksia
lähiympäristöön ja alueen viher-, virkistys-, ja liikuntapalveluver-
kostoon. Esitetty kaavaratkaisu perustuu laajempiin kaupunkita-
son tarkasteluihin, jotka ottavat huomioon eri verkostojen tarpeet
alueellisella ja koko kaupungin tasolla. Viheralueiden kehittämi-
sessä ja riittävän viherrakenteen turvaamisessa hyödynnetään
yleiskaavan yhteydessä laadittua, koko kaupungin kattavaa viher-
ja virkistysverkostosuunnitelmaa, VISTRAa (2016), jossa on tun-
nistettu koko kaupungin tasolla keskeisimmät viheralueet- ja yh-
teydet sekä maankäytön muutosalueet. Yksittäisten liikunta- ja vir-
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kistyspalveluiden palvelutasoa arvioidaan lisäksi tarkempien pal-
velulinjauksien ja verkostotarkastelujen perusteella. Steniuksen-
kenttään ja Haaganpuistoon liittyvät maankäytölliset ja verkostolli-
set muutokset ovat viher- ja virkistysverkostosuunnitelman mukai-
sia, eikä alueen julkisten ulkotilojen suunnitelmissa esitetä tähän
muutoksia. Koska nyt esitetty kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa jo
tehtyjen laajempien selvitysten kanssa ja riittävät liikunta- ja virkis-
tyspalvelut sekä viheralueet voidaan järjestää alueen kehittyessä,
asemakaavassa ei ole tarpeen määrätä Steniuksenkentän ja Haa-
ganpuiston alueiden suunnittelun ja toteutuksen keskinäisestä jär-
jestämisestä nykyistä tarkemmalla tasolla.

Haagan alueella tulee säilymään runsaasti mahdollisuuksia virkis-
täytymiseen. Haaganpuistoa tullaan kehittämään monipuolisena
liikuntapuistona, jossa sovitetaan yhteen kaupunginosapuiston ja
ympäröivien koulujen liikuntapaikkatarpeet. Tulevan uuden urhei-
lukentän lisäksi Haaganpuiston pohjoisosassa säilyy kenttämuu-
tosten aikana käytössä myös nykyinen iso pelikenttä. Pienempiä
kenttiä Yhteiskoulunaukion vieressä kehitetään Haaganpuiston
rakentamisen yhteydessä. Strömstadinpuistossa olevaa pientä
pelikenttää ollaan myös lähiaikoina kohentamassa. Kilometrin sä-
teellä suunnittelualueesta löytyvät Laajasuonpuisto, Talin liikunta-
puisto sekä Keskuspuisto, jotka myös tukevat ja laajentavat alu-
een virkistys ja liikuntatarjontaa.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Kaavamuutos mahdollistaa alueelle noin 350 asukasta, mikä
edesauttaa olemassa olevien palveluiden säilymistä ja kehitty-
mistä. Liiketila ja mahdollinen päivähoitotila voivat myös työllistää
ihmisiä.

Toteutus

Asemakaava on laadittu ns. kumppanuuskaavoituksena yhteis-
työssä kaupungin asuntotuotantopalvelun kanssa, jolle alueen
tontit on aiemmin varattu. Kerrosalasta noin puolet tullaan toteut-
tamaan välimuodon asuntoina (VM) ja noin puolet kaupungin
vuokra-asuntoina. ATT toteuttaa välimuodon asunnot joko hitas-
tai asumisoikeusasuntoina. Vuokra-asunnot ja mahdolliset asu-
misoikeusasunnot ovat ARA-rahoitteisia.

Suunnittelun lähtökohdat

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
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- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä suurilla kaupunki-
seuduilla

- varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutok-
sen vaikutuksiin

- sijoitetaan uusi rakentaminen tulvavaara-alueiden ulkopuolelle
tai varmistetaan tulvariskien hallinta muutoin

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-
dassa

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta.
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Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on asuntovaltaista alu-
etta A3, jonka korttelitehokkuus on pääasiassa 0,4-1,2. Nyt laa-
dittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan
19.8.2021) mukaan alueella ei ole maanalaisia tilavarauksia. Nyt
laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 11938 (saanut lainvoiman
24.5.2013). Kaavan mukaan alue on asuinrakennusten korttelialu-
etta (A), asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), asuin-, liike- ja jul-
kisten palvelutilojen korttelialuetta (AKYS), puistoa (VP) sekä ka-
tualuetta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
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Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen kaikki korttelialueet
sekä puisto- ja katualueet. Tontti 29096/8 on vuokrattu Asgerd
Summelinin säätiölle palvelutalo- ja hoitokotikäyttöön. Urheiluken-
tän alue on vuokrattu Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle virkistys-
ja liikuntakäyttöön vuoteen 2023 asti.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

- Helen Oy
- Helen Sähköverkko Oy
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- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (kaupunginmuseo ja lii-

kuntapalvelut)
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kir-
jeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-
ilmoituksella Helsingin Uutiset ja Haagalainen lehdissä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.12.2019
27.1.2020 seuraavissa paikoissa:

- Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
- Etelä-Haagan kirjastossa, Isonnevantie 16 B
- verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
kohdistuivat vesihuollon tarpeen ja kustannusten selvittämiseen,
tilavarauksiin ja vesihuollon yleissuunnitelman ja kustannusarvion
laatimiseen, sekä kerrostalovaltaisen rakentamisen sovittamisesta
lähiympäristöön. HSL sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
ilmoittivat, ettei niillä ollut lausuttavaa kaavamuutoksesta.  Kan-
nanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä si-
ten, että kaavassa on määräyksiä hulevesien käsittelystä sekä tul-
vareiteistä. Asuinrakennukset eivät tarvitse uusia vesihuoltolinjoja
Isonnevantielle. Kaavaratkaisu ei edellytä vesihuoltoverkoston li-
särakentamista, minkä vuoksi alustavaa yleissuunnitelmaa ei tar-
vitse laatia. Uudisrakentaminen on pyritty sovittamaan ympäris-
töönsä monin erilaisin rakennusten ulkoasua koskevin kaavamää-
räyksin etelähaagalaiseen rakeisuuteen tukeutuen. Palvelutalon
tontin suhteen kaavoitustilanne palautetaan toteutuneen nykyti-
lanteen mukaiseksi. Palvelutalon tontti on kaavamuutoksessa mu-
kana siksi, että palvelutalon voimassa olevassa asemakaavassa
olevan tontin (29096/8) rajat palautetaan vastaamaan nykyisiä
kiinteistörajoja.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat erilaisten ihmisryhmien liikunta- ja virkis-

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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tysmahdollisuuksiin Etelä-Haagan alueella, rakentamisen mää-
rään, ulkonäköön ja jo toteutuneisiin uudisrakentamiskohteisiin,
viheralueisiin, kaavoituksen käynnistämiseen liian pian edellisen
kaavan valmistumisen jälkeen, nykyisten asukkaiden asuinolo-
suhteiden muuttumiseen, Haagan ominaispiirteisiin, liikenteeseen,
koulujen ja päiväkotien kapasiteettiin sekä alueen palveluihin. Li-
säksi tuli hajakysymyksiä liittyen muihin kaavoihin ja OmaStadiin.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisra-
kentaminen on pyritty sovittamaan ympäristöönsä monin erilaisin
rakennusten ulkonäköä koskevin kaavamääräyksin. Nykyisten
asukkaiden olosuhteet on pyritty huomioimaan mahdollisimman
hyvin rakennusten sijoittelussa. Strömstadinkujan puusto ja kalliot
on tarkoitus säilyttää mahdollisimman hyvin. Isonnevantien var-
teen tulee tilaa puille ja pensaille. Etelä-Haagan liikuntapaikkoihin
liittyen on käynnistynyt Länsi-Haagan ja Haaganpuiston julkisten
ulkotilojen yleissuunnittelu. Yleissuunnitelmassa tutkitaan alueen
virkistyspalvelut kokonaisuutena.

Kirjallisia mielipiteitä saapui määräajassa 35 kpl. Lisäksi suunnit-
teluryhmään oltiin yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse. Näh-
tävilläoloajan ulkopuolella tuli lukuisia yhteydenottoja, joiden sisäl-
löt on sisällytetty niiden lähetysajankohdan mukaan OAS- tai
luonnosvaiheen mielipidekoosteisiin aihepiireittäin.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Luonnosaineiston erillinen nähtävilläolo

Luonnosaineistoa esiteltiin osallisille kahdessa osassa.

Vaihtoehtoiset suunnitelmat Kerrokantasi -kyselyssä

Vaihtoehtoisista suunnitelmista keskusteltiin Kerrokantasi sivus-
tolla 4.-31.5.2020. Suunnitelmien nähtävilläolosta ja keskustelu-
mahdollisuudesta ilmoitettiin kirjeitse, verkkosivuilla
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin
Uutiset -lehdessä.

Kyselyyn tuli 401 viestiä, joista 273 Steniuksenkentän suunnittelu-
vaihtoehtoihin. Loput 128 viestiä koskivat Haaganpuiston yleis-
suunnitelman päivitystä.

Yhteenveto Kerrokantasi -kyselyn mielipiteistä

Kerrokantasi kyselyn palaute Steniuksenkentän osalta oli hyvin
moninaista ja osin voimakkaasti jakautunutta. Karkeasti ottaen
palaute jakautui neljään osaan. Osassa palautteista suhtauduttiin
hankkeisiin ja täydennysrakentamiseen varsin positiivisesti tai
neutraalisti rakentavassa hengessä. Uusille asunnoille nähtiin ole-
van suuri tarve. Osan mielestä suunnitelmat olivat liian tehokkaita

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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ja suunnittelun lähtökohdissa parantamisen varaa. Osa oli erittäin
jyrkästi sitä mieltä, että kenttä pitäisi säilyttää urheilukäytössä eikä
Haagaan pitäisi täydennysrakentaa enää ollenkaan lisää. Mielipi-
teet kohdistuivat suunnitelmavaihtoehtojen vertailuun ja arvioin-
tiin, asuntorakentamisen tarpeeseen, rakentamisen määrään,
kentän säilyttämiseen urheilukäytössä, täydennysrakentamiseen
yleensä, Etelä-Haagan ominaispiirteisiin ja alueen sosiaaliseen
kehitykseen, viherrakentamiseen ja alueen puistoihin ja virkistys-
alueisiin, palveluihin, yhteiskäyttötiloihin ja yhteisöllisyyteen, lii-
kennesuunnitteluun ja pysäköintiin sekä maaperään. Mielipiteissä
pohdittiin paljon myös suunnitteluun liittyvää vuorovaikututusta ja
suunnitelmiin vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että jatko-
suunnittelussa tarkennettiin erityisesti alueen pohjoisosan suun-
nittelua ja uudisrakennusten sijainteja naapureiden näkymien pa-
rantamiseksi. Myös muita rakennuksia sijoiteltiin uudestaan siten,
että korttelit hieman väljentyivät. Rakennusten räystäskorkeuksien
suhdetta nykyisiin rakennuksiin tutkittiin tarkemmin. Uusien raken-
nusten räystäskorkeudet myötäilevät pääosin olemassa olevaa
rakennuskantaa. Isonnevantien varteen varattiin lisää tilaa puiden
istuttamiselle rakennusten edustoille. Pysäköintitaloa kehitettiin
mittakaavaltaan ja ilmeeltään paremmin ympäristöön sopivaksi.
Rakennus muotoiltiin kaksiosaiseksi ja siihen ideoitiin katukuvaa
elävöittäviä toimintoja, kuten pyöräparkkia ja verstasta.

Palautteesta ja vastineista laadittiin yhteenveto (3.7.2020), joka
lisättiin karttapalvelun hanketta koskevaan aineistoon. Yhteenveto
on vuorovaikutusraportin liitteenä.

Kaavaluonnos nähtävillä

Kaavaluonnos laadittiin arkkitehtitoimisto MUUAN Oy:n syksyllä
2020 jatkokehitetyn suunnitteluvaihtoehdon pohjalla. Luonnosai-
neiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosi-
vuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Hel-
singin Uutiset -lehdessä.

Luonnosaineisto oli nähtävillä 14.12.2020 5.2.2021 seuraavissa
paikoissa:

- verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Poikkeustilanteen aikana kaupunkiympäristön toimialan asiakas-
palvelu palveli puhelimitse ja verkossa. Luonnosaineistoa ei voitu
toimittaa Etelä-Haagan kirjastoon koronarajoitusten takia.

Steniuksenkentän kaavoituksen tilannekatsaus esiteltiin
27.1.2021 Uutta Länsi-Helsinkiä -asukasillassa. Tilaisuus oli ver-
kossa. Tilaisuudessa saaduista chat-kysymyksistä koostettiin Ky-

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Poikkeustilanteen
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Poikkeustilanteen
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symykset ja vastaukset -yhteenveto (12.2.2021), joka lisättiin kau-
pungin verkkosivuille tilaisuuden jälkeen.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisilta ei pyydetty luonnosvaiheessa kannanottoja.

Yhteenveto mielipiteistä

Luonnosaineiston erillisen nähtävilläolon yhteydessä saadut mieli-
piteet kohdistuivat pääasiassa samoihin aihepiireihin, kuin OAS-
ja suunnitelmavaihtoehto vaiheissakin: Etelä-Haagan ominais-
piirteisiin, nykyisten asukkaiden tilanteen muuttumiseen, viherym-
päristöön, virkistykseen ja liikuntamahdollisuuksiin, uudisrakenta-
misen määrään, asuntojakaumaan ja hallintamuotoihin, maape-
rään ja rakennettavuuteen, liikenteeseen ja pysäköintiin, ympäris-
töhäiriöihin, kaavoitukseen ja vuorovaikutukseen, Steniuksenken-
tän statukseen, havainnekuviin, palveluihin sekä koulujen ja päi-
väkotien tilanteeseen.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että alueen
pohjoisosan pistetalojen rakennusaloihin tehtiin vielä pieniä tar-
kennuksia naapuritalojen asuntojen näkymien parantamiseksi.
Myös kaavamääräyksiin on tehty tarkennuksia ja lisäyksiä esimer-
kiksi ulkoilutien linjaamisesta siten, että kallioita ja puustoa saa-
daan säästettyä mahdollisimman hyvin. Myös puiston kokoa on
hieman kasvatettu kaavaluonnokseen nähden. Esimerkiksi maa-
perää, oletettuja ympäristöhäiriöitä ym. aiheita on avattu kaava-
selostuksessa ja vuorovaikutusraportissa tarkemmin.

Kirjallisia mielipiteitä saapui määräajassa 18 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Arkkitehtitoimistot ARK-house Oy ja MUUAN Oy laativat kaavarat-
kaisun pohjaksi keväällä 2020 kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa,
joita osallisilla oli mahdollisuus kommentoida KerroKantasi sivus-
tolla toukokuussa 2020. Molemmat vaihtoehtoiset suunnitelmat
olivat toteuttamiskelpoisia ja laadukkaita. Kaavaluonnosvaiheessa
suunnittelua päätettiin jatkaa MUUAN Oy:n suunnitelman poh-
jalta. MUUAN Oy:n suunnitelman massoittelua hieman eri koordi-
naatistoissa oleviin lamellitaloihin Isonnevantien puolella pidettiin
haagalaisempana kuin ARK-house Oy:n umpikorttelimaisempaa
ratkaisua. Viitesuunnitelmaa jatkokehitettiin syksyllä 2020 ja kaa-
valuonnos laadittiin kehitetyn viitesuunnitelman pohjalta. Kaava-
ehdotus pohjautuu kaavaluonnokseen.
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Suunnitteluvaihtoehdot, kevät 2020. Vasen: MUUAN Oy; oikea:
ARK-house Oy

Taloyhtiö Haagan urheilutie 10 et al. teettivät kesällä 2020 yhtei-
sen vaihtoehtoisen suunnitelman, joka toimitettiin kaavoitustyö-
ryhmälle. Suunnitelma yhdisteli keväällä 2020 nähtävillä olleita
vaihtoehtoisia suunnitelmia siten, että pohjoisosaan oli sijoitettu
asuinrakentamisen sijasta pieni kenttäalue.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 29.9. 4.11.2021

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 7.9.2021
ja lautakunta päätti 21.9.2021 asettaa kaavaehdotuksen nähtä-
ville.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 37 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat uudisrakennus-
ten kerroslukuun ja koettuun massiivisuuteen, korvaavan urheilu-
kentän rakentamiseen läheiseen Haaganpuistoon sekä viitesuun-
nitelmassa esitettyjen rakennusten linnuille vaarallisiin lasipintoi-
hin.
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Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat Haagan urheilutiellä suunnittelualueen vieressä sijaitsevan
bussipysäkin toimivuuteen, jätehuoltoon, korvaavan kentän toteut-
tamiseen Haaganpuistoon sekä kaavaehdotuksen pyrkimyksiin
ottaa huomioon alueen kaupunkikuvallisia ja maisemallisia omi-
naispiirteitä.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, liikuntapal-
velut, ilmoitti, ettei ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausun-
noista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitet-
tyjen huomautusten johdosta.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 kaavakartassa oleva AK-tonttien asuinkerrostalojen ener-

giatehokkuutta koskeva määräys on päivitetty vastaamaan
nykyisiä käytäntöjä.

 maantasokerrokseen sijoittuvien asukkaiden yhteistilojen
lisäksi alueen pohjoispäähän sijoittuvaan liiketilaan edelly-
tetään suuria ikkunoita.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hil-
lintään ja sopeut lla arvioilla
asemakaavaratkaisun hiilijalanjäljestä koekäytössä olevalla
HAVA-työkalulla (Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden
arviointimenetelmä, 2021).
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 kaavaselostukseen on tarkennettu kaavan vaikutusten arvioin-
tia suhteessa eri väestöryhmien virkistys- ja liikuntamahdolli-
suuksiin.

 kaavaselostuksen liitteenä olevasta ympäristöteknisestä tutki-
musraportista edellisessä vaiheessa teknisen virheen vuoksi
puuttuneet sivut on lisätty ennen kaavaehdotuksen virallista
nähtävillä oloa selostuksen liitteeseen.

 kaavaselostuksen liitteeksi on lisätty ote Haaganpuiston yleis-
suunnitelmasta

 selostuksesta on korjattu muutamia kirjoitusvirheitä.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
7.9.2021 päivätyn ja 1.3.2022 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12697 hyväksymistä.

Helsingissä 1.3.2022

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö







1 (6)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Steniuksenkentän alueen asemakaavan muutos

Kaupunkiympäristön toimiala Diaarinumero HEL 2019-011024
Asemakaavoituspalvelu Hankenumero 0740_56
Päivätty 10.12.2020 Oas 1455-01/20

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään miksi
asemakaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä
vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin
edetessä, jolloin OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin
karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemman,
27.11.2019 päivätyn suunnitelman. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa on päivitetty, koska kaavoitusprosessia ja
sen aikataulua on tarkennettu hankkeen edetessä. Kaavaluonnos
aineistoineen esitellään osallisille vuoden vaihteessa 2020 2021.

Kuva 1. Karttakuva suunnittelualueesta.

https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
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Tiivistelmä

Steniuksenkentän alueelle suunnitellaan täydennysrakentamista.
Kenttä on kaavoitettu asuinkäyttöön, mutta korttelin toteuttaminen
on osoittautunut haastavaksi. Kaavamuutoksen tavoitteena on
suunnitella alueelle kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja
toteuttamiskelpoinen suunnitelma. Alkuvuodesta 2020
valmisteltiin kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa, joita osallisilla oli
mahdollisuus kommentoida Kerrokantasi verkkosivustolla
toukokuussa 2020. Lisäksi mielipiteitä saattoi esittää
suunnittelijoille puhelimitse ja sähköpostitse.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee A-korttelia 29004, sen eteläpuolella
olevaa AK-tonttia (29095/7), AKYS-tonttia (29096/8), A-korttelin
pohjoispuolella sijaitsevaa Steniuksenkentän puistoaluetta (VP)
sekä VPK:n kujan ja Strömstadinkujan katualueita. Alue sijaitsee
Etelä-Haagan ytimessä vain noin 300 metrin päässä
Huopalahden asemalta.

Alue on kaavoitettu asuinkäyttöön ja Helsingin kaupungin
asuntotuotannon (ATT) on ollut tarkoitus toteuttaa alueelle
asuinrakennuksia. Toteutus tiiviinä ja matalana asuinalueena ei
ole kuitenkaan ollut mahdollista mm. haastavan maaperän ja
puistoalueen alle sijoitetun pysäköintiratkaisun takia. Uuden
kaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueelle Etelä-
Haagaan sopiva kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja
toteuttamiskelpoinen suunnitteluratkaisu. Suunnittelun
lähtökohtana on nykyistä asemakaavaa tehokkaampi
kerrostalovaltainen rakentaminen. Kaavamuutoksen pohjaksi
valmisteltiin vaihtoehtoisia suunnitelmia kevättalvella 2020.
Syksyllä 2020 suunnittelua on jatkettu arkkitehtitoimisto MUUAN
Oy:n ehdotuksen pohjalta.

Osallistuminen ja aineistot

Keskiviikkona 27.1.2021 klo 17.30 20.00 järjestetään alueellinen
Uutta Länsi-Helsinkiä asukasilta. Tilaisuus on verkossa.
Tilaisuuden tarkemmat tiedot ja osallistumisohjeet löytyvät ennen
tilaisuutta verkosta osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet.
Steniuksenkentän tilannekatsaus esitellään tilaisuudessa.

Asukasillan sisältöön voi vaikuttaa etukäteen kirjoittamalla
aihetoiveita ja kysymyksiä Kerrokantasi -verkkokyselyyn. Se
avataan lähempänä tilaisuutta osoitteessa kerrokantasi.hel.fi.

Kaavaluonnos, päivitetty viitesuunnitelmaluonnos sekä päivitetty
osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat esillä 14.12.2020
5.2.2021:
 verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat.

http://hel.fi/asukastilaisuudet.Steniuksenkentän
http://hel.fi/asukastilaisuudet.Steniuksenkentän
http://kerrokantasi.hel.fi.Kaavaluonnos
http://kerrokantasi.hel.fi.Kaavaluonnos
https://www.hel.fi/suunnitelmat
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Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelu palvelee
puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot.
Asiakaspalvelun käyntiosoite on Työpajankatu 8, tarkistathan
poikkeustilanteen aikana asiakaspalvelupisteen aukiolon.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki,
Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13, puhelinnumero: 09 310
13700, verkko-osoite: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-
hallinto/hallinto/kirjaamo) tai sähköpostilla
helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle 7.1.2021
lähtien. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen.

Luonnoksesta saadun palautteen jälkeen suunnittelu etenee ja
laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus esitellään
kaupunkiympäristölautakunnalle ehdotuksena ja julkisen
nähtävillä olon jälkeen tarvittaessa tarkistettuna ehdotuksena.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet
on kuvattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Pro Haaga  Pro Haga ry
 Pohjois-Haaga Seura ry
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön,
kaupunkikuvaan, virkistykseen, maisemaan ja liikenteeseen ja
laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien
vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat
kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä
tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot.Asiakaspalvelun
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot.Asiakaspalvelun
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi.Mielipiteet
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi.Mielipiteet
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Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa tontit sekä puisto- ja katualueet.
Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2013) Steniuksenkentän
alue on merkitty asuinrakennusten korttelialueeksi (A) ja
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Lisäksi alueeseen kuuluu
asuin-, liike- ja julkisten palvelutilojen tontti (AKYS).
Suunnittelualueen pohjoisosa on puistoa (VP). Lisäksi
suunnittelualueeseen kuuluu katualuetta (VPK:n kuja ja
Strömstadinkuja).

Yleiskaavassa (2016) kortteli on merkitty asuntovaltaiseksi
alueeksi (A3), jota kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen,
virkistys- ja liikuntapalvelujen käyttöön. Korttelitehokkuus on
pääasiassa 0,4 1,2 mutta perustellusti tehokkuus voi olla tätä
suurempikin.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia:
 Haagan aluesuunnitelma 2007 2016 (Helsingin kaupungin

rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, 2007:1)

A-tontilla ja VP-alueella sijaitsee nykyisin kivituhkapäällysteinen
pelikenttä ja AK-tontilla kentän huoltorakennus. AKYS-tontilla
sijaitsee Asgerd Summelinin säätiön omistama vanhusten
asuintalo. Tontin länsireuna on vuoden 2013 kaavamuutoksessa
liitetty tonttiin täydennysrakentamista varten, mutta tonttijakoa
eikä rakennusta ole toteutettu ja alue on luonnontilassa. Alue on
tällä hetkellä vuokrattuna Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialalle.

Suunnittelualuetta ympäröivä rakennuskanta on 3 4-kerroksista
ja peräisin pääosin 1950 1960-luvuilta. Monissa rakennuksissa
on asuinkerrosten lisäksi maanpäällinen kellarikerros. Alueen
länsipuolelle on valmistumassa uusia 4 5-kerroksisia
asuinrakennuksia, jotka pyrkivät sopeutumaan ilmeeltään
haagalaiseen mittakaavaan ja materiaalimaailmaan.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Leena Paavilainen, arkkitehti, p. (09) 310 64424,
leena.paavilainen@hel.fi

Liikenne
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37433,
taina.toivanen@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Tomi Varjus, diplomi-insinööri, p. (09) 310 26530, tomi.varjus@hel.fi

mailto:leena.paavilainen@hel.fi
mailto:taina.toivanen@hel.fi
mailto:tomi.varjus@hel.fi
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Julkiset ulkotilat, maisema
Tiina Falck, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 20764, tiina.falck@hel.fi
(sijainen 1.1.2021 alkaen Pihla Sillanpää, maisema-arkkitehti, p.
(09) 310 33671)

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(https://www.hel.fi/suunnitelmavahti) sekä sosiaalisen median
kanavissa (facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja
twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissä 10.12.2020

Tuomas Eskola
yksikön päällikkö

https://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
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Kaavoituksen eteneminen
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Suunnitelmassa käytetään koordinaatistona ETRS-GK25 koordinaatistoa ja N2000
korkeusjärjestelmää.

Tämä rakennettavuusselvitys korvaa aiemmin 6.9.2011 tehdyn rakennettavuusselvityksen
(FCG Isonnevan alueen erilliskortteleiden rakennettavuusselvitys).

1. TIIVISTELMÄ

Alueelle tulevia rakennuksia ja niiden sijoittelua ei ole vielä virallisesti vahvistettu voimassa
olevassa asemakaavassa.

Maanpinta alueella on tasainen ja nousee ympäröiviä katuja ja itäpuolen avokalliota kohti.
Täyttökerroksen alapuolella on laajalla alueella turvetta noin 1-1,5 metriä. Turvekerroksen
alapuolella olevan savikerroksen paksuus on noin 1-3 metriä. Saven alapuolella on
kitkamaakerros ennen kalliota. Suunnittelualueen kaakkois- ja itäosissa maakerrokset ovat
ohuempia kitkamaakerroksia ja paikoin esiintyy avokalliota.

Alueen pohja- ja orsivettä ei saa alentaa. Alin sallittu kuivatustaso alueella on +15.

Ennen jatkosuunnittelua alueelle asennetaan huokoskaasuputkia ja pohjavesiputkia, joista
tutkitaan pohja- ja orsivedenpinnan korkeusasemaa, veden laatua sekä huokoskaasujen
muodostumista, määrää ja laatua.

Alueella ei ole todettu pilaantuneita maita, mutta muutamissa kohdissa alueella on todettu ns.
kynnysarvomaita, jotka tulee huomioida alueen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Alueella olevien pehmeiden ja kokoonpuristuvien turve- ja savikerrosten vuoksi alueella on
esirakennustarve. Alueelle tehdään lisäpohjatutkimuksia, laaditaan yksityiskohtainen
esirakennussuunnitelma, ja esirakentaminen toteutetaan ennen talonrakentamista riittävät
painuma-ajat huomioiden.

Rakennukset perustetaan osittain porattavien teräsputkipaalujen välityksellä kallion varaan,
osittain lyötävien teräsputki- tai teräsbetonipaalujen välityksellä kantavan pohjakerroksen
varaan, osittain anturoilla kantavan pohjakerroksen varaan ja osittain anturoilla joko suoraan
tai murskekerroksen välityksellä joko louhitun tai luonnontilaisen kallion varaan.

Rakennuspaikat salaojitetaan ja maanvastaiset rakenteet routasuojataan. Alimmat lattiat
tehdään kantavina ja ryömintätilaisina. Alustatilat tuuletetaan koneellisesti katolle.

Rakennusten suunnittelun yhteydessä tontilla on suoritettava pohjatutkimuksia, joiden avulla
selvitetään maaperän laatu ja kalliopinnan sijainti sekä suunnitellaan perustamistavat
yksityiskohtaisesti.

http://www.geotekniikka.fi
mailto:geo@hel.fi
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2. POHJASUHTEET

Maaperäkuvaus ja alustavasti arvioitu perustamistapa perustuvat Maa- ja kallioperäyksikön
tietokannassa oleviin, tontilla ja sen ympäristössä tehtyihin maaperätutkimuksiin, ilmakuviin,
historiatietoihin ja Kaupunkiympäristötoimialan Maa- ja kallioperäyksikön maaperäkarttaan.

Suunnittelualue sijaitsee Haagan 29. kaupunginosassa. Alueella oleva kenttä on rakennettu
ennen vuotta 1950. Kentän eteläpuolella oleva pukusuojarakennus on rakennettu
maanvaraisesti ja palokuntarakennus todennäköisesti paaluilla 1960-luvulla. Ympäröivää
aluetta katuineen on rakennettu 1950- ja 60-luvuilla.

Alueelle tulevia rakennuksia ja niiden sijoittelua ei ole vielä virallisesti vahvistettu voimassa
olevassa asemakaavassa.

Maanpinta alueella on tasainen ja nousee ympäröiviä katuja ja itäpuolen avokalliota kohti.
Vuoden 2017 laserkeilausaineiston perusteella maanpinnan korkeustaso on vaihdellut noin
välillä +15,20 16,30. Piirustuksessa GEO20748_108 on esitetty kalliopinnan tasokäyrästö,
saven alapinnan tasokäyrästö sekä turpeen esiintymisalueet. Kairauksia alueella on tehty
vuosina 1974, 2011, 2015 ja 2016.

Pohjoisosassa länsireunassa maakerrokset ovat pääosin muutaman metrin paksuisesti
kitkamaita ja kallionpinta on lähellä. Pohjoisreunassa maanpinta nousee luiskaten noin kadun
tasolle +20. Itäreunassa maanpinta nousee ja paikoin on avokalliota. Maakerrokset
paksuuntuvat länteen päin mentäessä ja yhdestä keskelle sijoittuvasta näytepisteestä on
havaittu turvetta ja savea. Kallio on pohjoisosassa kairauksin varmistettu tasovälillä

Itäosassa kairauksia on tehty vähemmän. Maakerrokset ovat ohuita täyttöjä ja avokalliota

Länsiosassa esiintyy täyttökerroksen alla turvetta noin 1 metri. Turpeen alla olevan
savikerroksen paksuus on noin 1-3 metriä paksuuntuen etelään päin. Saven alla on

Eteläosassa täyttökerroksen alla esiintyy turvetta laajalla alueella useiden näytepisteiden
perusteella noin 1,5 metrin kerros. Turpeen alapuolisen savikerroksen paksuus on arviolta 2-
3,5 metriä. Saven alapuolella on muutaman metrin kitkamaakerros ennen kalliota. Kalliopinta

Pohjamaa on routivaa. Pohjasuhteet on esitetty piirustuksissa GEO20748_101-108.

Kaupunkimittausosaston johtokarttatietojen mukaan ympäröiviä katualueita pitkin kulkee
useita kunnallisteknisiä putkia, johtoja ja kaapeleita. Suunnittelualueen pohjoisosassa kulkee
vesijohto ja eteläosassa rakennukselle vesijohto, sähkö- ja telekaapeleita. Tiedossa olevat
johdot ja kaapelit on esitetty myös piirustuksessa GEO20748_109.

Alueen pohja- ja orsivettä ei saa alentaa. Pienetkin muutoksen erityisesti orsiveden pinnan
korkeusasemassa vaikuttavat suunnittelualueen ympäristössä oleviin turvekerroksiin ja
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aiheuttavat alueellisia painumia. Seuraavassa taulukossa on esitetty suunnittelualueella
olevien pohja- ja orsivesipisteiden mittaustulokset.

Taulukko 1. Pohja- ja orsivesihavainnot.

Mittauspisteen
sijainti

Putken
numero Mittausaika Pohjavesitaso Orsivesitaso Maanpinta

Pohjoinen/
Isonnevanpolku 12012/01P 26.5.2011-

7.7.2017 +15,34 +15,96

Lounaiskulma 12012/02P 26.5.2011-
29.3.2021 +14,53 +15,42

Lounaiskulma 12012/02O 5.5.2017-
29.3.2021 +14,11 +15,27

Kaakkoiskulma 12669/03O 23.5.2017-
29.3.2021 +14,71 +15,36

Eteläreuna/
Kylänevankuja 12669/10P 23.5.2017-

29.3.2021 +14,35 +15,18

Eteläreuna/
Kylänevankuja 12669/10O 23.5.2017-

29.3.2021 +14,94 +15,18

3. MAAPERÄN PUHTAUS

Teknistaloudellinen suunnitteluyksikkö (TEK) on teettänyt pimat

Tutkimuksessa ei maaperässä todettu varsinaista pilaantuneisuutta, mutta muutamassa
pisteessä on todettu herätearvon eli nk. kynnysarvon ylityksiä.

Raportin mukaan tutkimusalueen maaperässä ei todettu VNa 214/2007 ohjearvot ylittäviä
haitta-ainepitoisuuksia. Kynnysarvot ylittäviä pitoisuuksia todettiin alkuaineiden osalta 0,5-2,0
m syvyydellä maanpinnasta seuraavissa tutkimuspisteissä:

- VAH2 (1,0-2,0 m): Cr 163 mg/kg,
- VAH6 (0,5-1,0 m): Co 39,3 mg/kg,
- VAH13 (0,5-1,0 m): Cu 102 mg/kg.

Pisteessä VAH9 pintamaan täyttökerroksessa (0 0,5 m) todettu arseenipitoisuus sekä
pisteessä VAH7 savikerroksessa (3 3,1 m) todetut arseeni- ja kobolttipitoisuudet alittavat
suurimmat suositellut alueelliset taustapitoisuusarvot, joita voidaan soveltaa kynnysarvojen
sijaan silloin, kun luonnolliset taustapitoisuudet ovat kynnysarvoja korkeammat.

Mikäli rakennustöiden yhteydessä kaivetaan kynnysarvon ylittäviä maita (ns.
kynnysarvomaita), tulee maat toimittaa maankaatopaikalle tai muuhun luvanvaraiseen
vastaanottopaikkaan. Kynnysarvon ylittäviä maita voidaan myös hyötykäyttää kohteessa, jos
ne ovat geoteknisesti siihen soveltuvia. Hyötykäytön tulee olla suunnitelmallista ja
viranomaisen hyväksymää (Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut). Tulevilla asuintonteilla
päällystämättömän pintamaan haitta-ainepitoisuudet tulee kuitenkin alittaa kynnysarvot, mikä
tulee huomioida alueen suunnittelussa ja rakentamisessa. Pima-asioihin liittyen
yhteyshenkilönä toimii Helsingin kaupungin Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun
Rakentamiskelpoisuustiimin Maija Tanskanen, p. 040 6617 259.
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4. ESIRAKENTAMINEN JA PERUSTAMISTAVAT

4.1. ESIRAKENTAMISTARVE JA POHJANVAHVISTUSTAVAT

Alueella olevien pehmeiden ja kokoonpuristuvien turve- ja savikerrosten vuoksi alueella on
esirakennustarve. Tuleva pihan tasaus suunnitellaan mahdollisimman lähelle nykyistä
tasausta. Alla on tarkasteltu yleispiirteisesti neljää pohjanvahvistusvaihtoehtoa ja niiden
toteutettavuutta. Lopulliset pohjanvahvistustavat valitaan lisätutkimusten perusteella ja
pohjanvahvistuksista laaditaan yksityiskohtaiset pohjanvahvistussuunnitelmat.

VE1 Turpeen massanvaihto
Massanvaihdossa nykyisen täytön alla olevat turvekerrokset poistetaan. Siellä, missä
turvekerroksen alapuolella olevan savikerroksen alapinta on tason +14 yläpuolella, myös
savikerroksen osalta tehdään massanvaihto.  Massanvaihtoratkaisun ongelmana ovat syvät,
ja katualueita vasten tuettuna tehtävät kaivannot sekä pohja- ja orsivedenpinnan alapuolelle
tehtävät vaikeasti toteutettavat paksut massanvaihtotäytöt. Alueen lounaiskulmassa olevien
paksuimpien savikerrosten osalla saven massanvaihto ei ole savikerrosten paksuuden vuoksi
lainkaan suositeltavaa, vaan tällä alueella turpeen alla olevat savikerrokset vahvistetaan
pilaristabiloimalla.

VE2 Esikuormitus
Alueen koillis- ja itäosassa tehdään turpeen ja saven massanvaihto siellä, missä saven
alapinta on tason +14 yläpuolella. Siellä, missä savikerrosten alapinta on tätä syvemmällä,
tehdään esirakentamistoimenpiteenä esikuormitus. Nykyiset savi- ja turvekerrokset jätetään
paikalleen esikuormitettavalla alueella. Esikuormituksella pyritään pienentämään
käytönaikaisia painumia siten, että pääosa painumista tapahtuu esikuormituksen aikana.

lä tavalla
(piirustus GEO 20748_110). Alueen lounaisosaan rakennetaan porrastaen osittain 0,5 m, 1,4
m ja 1,8 m paksuinen esikuormituspenger, jonka painuma-aika on em. raportissa esitettyihin
alustaviin painumalaskelmiin perustuen vähintään 12 kk.

VE3 Kevennys
Alueen koillis- ja itäosassa tehdään turpeen ja saven massanvaihto siellä, missä saven
alapinta on tason +14 yläpuolella. Siellä, missä savikerrosten alapinta on tätä syvemmällä,
tehdään pohjanvahvistustoimenpiteenä kevennys vaahtolasilla. Kevennyskerroksen tulee
kuitenkin olla pohja- ja orsivedenpinnan yläpuolella ja vaahtolasin päälle tulee rakentaa
vähintään 0,5 m paksuinen suojakerros kiviaineksesta. Tällöin kevennyskerroksen paksuus
saattaa jäädä liian ohueksi riittävän kevennysvaikutuksen aikaansaamiseksi.

VE4 Esikuormituksen ja massanvaihdon yhdistelmä
Alueella tehdään esikuormitus samoilla periaatteilla kuin vaihtoehdossa 2. Esikuormituksen
vaikutusta täydennetään ja mahdollisia epätasaisia painumia estetään rakentamalla pihan
kulkuväylät vaahtolasilla kevennettyinä.

Suositeltavat pohjanvahvistusvaihtoehdot edellä esitetyistä ovat vaihtoehdot 2 ja 4, joissa
nykyiset turvekerrokset jätetään pääosin paikalleen.
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Turpeen jättäminen maaperään (VE2-4) edellyttää huokoskaasujen määrän ja laadun
sekä pohja- ja orsiveden laadun tutkimista. Tutkimuksilla selvitetään turvekerrosten
hajoamisen yhteydessä muodostuvien kaasujen laatua ja määrää. Tutkimusten avulla
selvitetään ja suunnitellaan kaasujen hallinnan periaatteet pysyvässä tilanteessa piha-
alueilla sekä rakennusten alapohjissa. Turvekerrosten jättäminen maaperään edellyttää
kaikilta asuinrakennuksilta koneellisesti tuuletettua ryömintätilaista alapohjaa ja tiiviitä
alapohjarakenteita. Tällöin kellareiden rakentaminen ei ole mahdollista.

4.2. RAKENNUSTEN PERUSTAMINEN

Nykyinen pukuhuonerakennus puretaan ja perustusrakenteet poistetaan maaperästä. Maahan
mahdollisesti jäävät rakenteet tarkemitataan (x,y,z) liitteenä olevien Helsingin kaupungin
antamien ohjeiden mukaisesti ja tiedot tulee toimittaa Maa- ja kallioperäyksikköön.

Alueelle on suunniteltu kahdeksan V-kerroksista asuinrakennusta ja eteläosaan nykyisen
pukuhuonerakennuksen paikalle III-IV -kerroksista pysäköintilaitosta. Rakennukset on nimetty
kirjaimin A-H erittelyn helpottamiseksi kuvan 1 mukaisesti.

Kuva 1. Talojen nimeäminen ja kerrosalat.
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Rakennuspaikat salaojitetaan ja maanvastaiset rakenteet routasuojataan. Alin sallittu
kuivatustaso alueella on +15. Kaikki tuon tason alapuolelle ulottuvat rakenteet tehdään
vedenpaine-eristettyinä. Rakennusten alimmat lattiatasot tulee kuitenkin lähtökohtaisesti
määritellä siten, että kuivatustason yläpuolelle jää riittävä tila ryömintätilalle ja lattiarakenteelle.
Ryömintätilaisen alapohjan tapauksessa kuivatustason ja alimman lattian tason välille
vaaditaan suuruusluokaltaan noin 2,5 m ja maanvastaisen alapohjan tapauksessa
suuruusluokaltaan vähintään noin 1,2 m.  Tarvittaessa rakennusten ja pihan esteettömyydestä
huolehditaan luiskarakenteilla.

Alimmat lattiat tehdään kantavina ja ryömintätilaisina. Alustatilat tuuletetaan koneellisesti
katolle. Pysäköintilaitoksen lattia voi olla mahdollista tehdä maanvastaisena kantavana
rakenteena edellyttäen, että maanvastaisen alapohjan alustäyttöjen kaasujenhallinnasta on
huolehdittu riittävästi.

Rakennukset perustetaan osittain porattavien teräsputkipaalujen välityksellä kallion varaan,
osittain lyötävien teräsputki- tai teräsbetonipaalujen välityksellä kantavan pohjakerroksen
varaan, osittain anturoilla kantavan pohjakerroksen varaan ja osittain anturoilla joko suoraan
tai murskekerroksen välityksellä joko louhitun tai luonnontilaisen kallion varaan. Rakennusten
alustavat perustamistavat on koottu rakennuskohtaisesti taulukkoon 2. Perustamistavat ja
käytettävät paalutyypit täsmentyvät jatkosuunnittelun aikana tehtävien pohjatutkimusten
perusteella.

Taulukko 2. Yhteenveto rakennusten perustamistavoista.

Rakennus Perustamistapa Muuta

A porapaaluperustus paalupituus 7 m

B porapaaluperustus 80 %,
lyöntipaaluperustus 20 %

porapaalujen paalupituus 3 m,
lyöntipaalujen paalupituus 6 m

C anturaperustus massanvaihto 70 %,
louhintaa 30 %

D anturaperustus massanvaihto

E porapaaluperustus 60 %,
lyöntipaaluperustus 40 %

porapaalujen paalupituus 3 m,
lyöntipaalujen paalupituus 8 m

F porapaaluperustus 30 %,
anturaperustus 70 % louhintaa

G lyöntipaaluperustus paalupituus 8 m

H
anturaperustus 30 %,

porapaaluperustus 40 %,
lyöntipaaluperustus 30 %

porapaalujen paalupituus 3 m,
lyöntipaalujen paalupituus 7 m

LPA lyöntipaaluperustus paalupituus 8 m

Kalliota joudutaan todennäköisesti louhimaan rakennusten ja putkijohtolinjojen kohdalla.
Erityisesti maanvaraiset rakenteet tulee ottaa huomioon tärinää aiheuttavissa rakennustöissä,

http://www.geotekniikka.fi
mailto:geo@hel.fi


RAKENNETTAVUUSSELVITYS
Nykyiset tontit 29004/1 ja 29095/7, uudet tontit 29095/8-10
Steniuksenkenttä, Etelä-Haaga

GEO 20748/1
26.4.2021

7 (8)

Postiosoite
PL 58213
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
Maa- ja kallioperäyksikkö GEO

www.geotekniikka.fi
geo@hel.fi

esim. louhinnassa. Ennen louhinnan aloittamista ja sen jälkeen tulee suorittaa kohteesta 100
m etäisyydellä sijaitsevissa rakennuksissa tai niiden osissa katselmukset.

Lyöntipaalutuksessa tulee ottaa huomioon läheiset rakenteet ja asianmukaiset katselmukset
tulee ennen ja jälkeen paalutustöitä tehdä 50 m päässä paalutuksen teosta.

Maanvaraiset ja paalutetut rakenteet on sijoitettava erilleen tai on käytettävä
siirtymärakenteita.

Rakennuksen pohjarakennussuunnittelun yhteydessä on laboratorioanalyysein selvitettävä
maaperän ja pohjaveden aggressiivisuus, jonka perusteella määritetään teräspaalujen
korroosiovara (100 vuotta) ja teräsbetonipaalujen rasitusluokka. Käytettävä teräspaalujen
korroosiovara on kuitenkin vähintään 3,25 mm/100 vuotta. Jos maaperässä ilmenee
aggressiivisuutta, suositellaan pohjavedenpinnan vaihteluvälillä ja aggressiivisten
maakerrosten kohdalla teräspaalujen ulkopuolista korroosiosuojausta. Korroosiovaran ja
rasitusluokan määrittämisessä tulee ottaa huomioon alueella olevat orgaaniset maakerrokset
(turve).

Kohteessa käytettävä paalutyyppi tulee tarkentumaan jatkosuunnittelun myötä. Tiiviisti
rakennetussa ympäristössä joudutaan käyttämään menetelmiä, joilla minimoidaan haitalliset
tärinät ja mahdolliset vaurioriskit ympäröiviin rakenteisiin.

4.3. PUTKIJOHDOT, PIHA-ALUEET JA KEVYET RAKENTEET

Alueen putkijohtojen runkolinjat paalutetaan siellä, missä putkijohtolinjan alle jää savea.
Muualla putkijohdot voidaan perustaa murskearinan välityksellä maan varaan tai kallion
varaan. Piha- ja liikennealueiden rakennekerrokset voidaan perustaa murskekerroksen
välityksellä maan tai kallion varaan. Kadun korkoasema huomioiden on oletettavissa, että
myös tontin tuleva maanpinta nostetaan lähelle samaa tasoa. Paalutetulta alustalta
siirryttäessä maanvaraiseen perustamistapaan käytetään siirtymärakennetta.

4.4. KAIVANNOT

Alle 1,7 m syvät kaivannot voidaan tehdä luiskaten. Tätä syvemmät kaivannot tehdään
tuettuina. Yli 1,7 m syvät rakennuskaivannot tehdään tuettuina taaksepäin ankkuroiduin
teräsponttiseinin. Maaosuudeltaan yli 1,7 m syvät putkijohtokaivannot tehdään tuettuina joko
tuentaelementillä tai teräsponttiseinillä kaivannon syvyydestä riippuen.

5. POHJARAKENNUSKUSTANNUKSET

Rakennuksittain arvioidut pohjarakennuskustannukset on esitetty seuraavassa taulukossa.

Perustamisen arvioidut kustannukset on laskettu sillä oletuksella, että koko rakennusoikeus
käytetään. Kustannukset on laskettu olettaen, että kellareita ei rakenneta.
Rakennuskustannuksiin sisältyy yleiskustannuksia 16 %, rakennuttajan kustannuksia 8 % sekä
arvonlisäveroa 24 %. Kustannukset ovat hintatasossa 3/2021.
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Taulukko 3. Pohjarakennuskustannukset rakennuksittain.

Rakennus kem2 2

A 1450 255
B 2000 150
C 1550 130
D 1520 140
E 2000 160
F 1530 150
G 2000 150
H 1520 160

LPA 29095/7 1250 m2 30 2

6. JATKOTOIMENPITEET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Ennen jatkosuunnittelua alueelle asennetaan huokoskaasuputkia ja pohjavesiputkia, joista
tutkitaan pohja- ja orsivedenpinnan korkeusasemaa, veden laatua sekä huokoskaasujen
muodostumista, määrää ja laatua. Tutkimustulosten perusteella laaditaan huokoskaasujen
hallintaa koskeva ohje jatkosuunnittelua varten. Tutkimuksista vastaa KYMP/
Rakentamiskelpoisuustiimi, yhteyshenkilönä Maija Tanskanen, p. 040 6617 259.

Suositeltavin esirakentamistoimenpide on vaihtoehto 2 tai vaihtoehto 4. Alueelle tehdään
lisäpohjatutkimuksia, laaditaan yksityiskohtainen esirakennussuunnitelma, ja esirakentaminen
toteutetaan ennen talonrakentamista riittävät painuma-ajat huomioiden. Esikuormitus ja edellä
mainittu instrumentointi tulee sovittaa yhteen.

Rakennusten suunnittelun yhteydessä tontilla on suoritettava pohjatutkimuksia, joiden avulla
selvitetään maaperän laatu ja kalliopinnan sijainti sekä suunnitellaan perustamistavat
yksityiskohtaisesti. Alueella suoritettavien maaperätutkimusten tulokset infra-muodossa sekä
maanalaisten rakenteiden toteutumatiedot tulee toimittaa Maan- ja vedenalaiset rakenteet -
ohjeliitteen mukaisesti Maa- ja kallioperäyksikköön. Rakennusten suunnittelun yhteydessä
kohteesta on laadittava pohjarakennussuunnitelma ja työselostus.

Mirva Koskinen Venla Uusitalo

Mirva Koskinen Venla Uusitalo
tiimipäällikkö projektipäällikkö

Liitteet: Piirustusluettelo
Maan- ja vedenalaiset rakenteet ohje
Piirustukset GEO 20748_101-110
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Helsingin kaupungin suunnittelu-/toteutuskohteissa noudatettavat maan- ja
vedenalaisten rakenteiden toteumatietojen mittaukset ja niiden luovutukset

1.

Ohje on tarkoitettu urakoitsijoille, mittaajille ja suunnittelijoille, jotka tuottavat toteumatietoa
Helsingin maan- ja vedenalaisista rakenteista. Kaupungin Maa- ja kallioperäyksikkö kerää ja
tallentaa näitä tietoja edelleen käytettäväksi. Tallennetut tiedot ovat katsottavissa ja saatavissa
PaikkatietoVipusesta ja karttapalvelusta. Niitä voidaan hyödyntää esim. uusien
rakennushankkeiden lähtötietoina.

Infra- ja taitorakenteiden suunnittelun kehittyessä tietomallinnukseen, on oleellisen tärkeää se,
miten maa- ja kallioperässä (vesialueella) oleva rakenne- tms. tieto on tiedossa suunnittelun
lähtötietona. Tämän liitteen tarkoitus on esiintuoda ne vaatimukset maan- ja vedenalaisista
rakenteista, joista toteumatiedot tarvitaan.

2.

Käytettävä koordinaatisto tulee olla ETRS-GK25 koordinaatistossa. Korkeusjärjestelmän tulee
olla N2000.

3.

Käytettävä mittayksikkö on metri. Muut käytettävät yksiköt ovat aste (kaateiden ilmoitus, täysi
ympyrä 360 astetta). Paalujen ja pilarien kaateet ilmoitetaan siten, että kaadekulma kasvaa
myötäpäivään (alaspäin) vaakasuoraan olevasta suorasta. Ts. pystysuoran paalun/pilarin
kaade on 90 astetta. Ankkurien kaltevuuskulma ilmoitetaan vaakasuorasta suorasta
myötäpäivään (alaspäin). Ts. vaakasuoran ankkurin kaltevuus on 0 astetta ja kaltevuuden
vaihteluväli on siis 0-90 astetta.

4.

Aineiston ensisijainen toimitusmuoto on toteumamallit (tietomallit, formaatteina IM/LandXML
ja IFC) siten, että niiden mukana tulee myös kiinnitysohjeet ETRS-GK25 koordinaatistoon ja
asianmukaiset tietomalliselosteet (selostus toimitettujen tiedostojen sisällöstä) yms. Nämä
ja/tai kohteista mitattu tieto tulee toimittaa Helsingin kaupungille sähköisessä muodossa tämän
ohjeen mukaisesti. Sähköpostilla toimitettavan aineiston maksimikoko on 4 Mb.
Sähköpostiosoite on geo@hel.fi. Tiedostot tulee nimetä siten, että niiden nimi yksilöi selvästi
sen, mitä tarketietoa tiedosto sisältää. Suurempien aineistojen osalta tulee olla yhteydessä
vastaanottavan organisaation asiakaspalveluun sähköpostitse. Kohteista toimitetaan samat
tiedot aina myös tilaajan ilmoittamaan projektipankkiin tms. sopimusten mukaisesti (kaupungin
ulkoisia projektitoimijoita varten). Projektipankissa olevaan aineistoon tulee sisältyä
kiinnitysohje ETRS-GK25 -koordinaatistoon. Kaupungin Maka/Palu -organisaatioilla tulee olla
lukuoikeus ao. projektipankkiin.

mailto:geo@hel.fi
http://www.geotekniikka.fi
mailto:geo@hel.fi
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5.

Ensisijaiset toimitus-/luovutusformaatit ovat:
 Tietomalleissa IM3 tai 4 (Inframodel tiedonsiirtomuoto esim. maakerrosten,

erikoiskerrosten tietojen siirtoon)/LandXML ja IFC (rakennetietojen siirtoon)
 ASCII-tiedostot (txt,GT,xyz) (esimerkiksi laajat listaukset),
 dgn (Bentley Inc.) kuvatiedostomuoto (3d-muotoisten toteumatietojen siirtoon),
 dwg (Autodesk Inc.) kuvatiedostomuoto (3d-muotoisten toteumatietojen siirtoon)
 Microsoft Excel (xls, xlsx)
 PDF (kartat georeferoituina kaupungin ETRS-GK25 koordinaatistoon)
 Pohjatutkimustiedot voimassaolevassa infraformaattimuodossa

(löytyy SGY:n kotisivuilta https://sgy.fi/toiminta/julkaisut/)

Näistä suositeltavimmat toimitusformaatit ovat: IFC (taitorakenteet) ja IM (infrarakenteet), cad
formaatit (MicroStation dgn ja AutoCad dwg). Cad-tiedostot tulee olla kaupungin käyttämässä
koordinaatistossa (kts. kohta 2). Toimitusformaatit sovitaan hankkeen aloituspalavereissa. Kun
koneelta luettavaa tietoa on saatavilla (huomioiden kohdan 2 vaatimukset), voidaan tällainen
toimitusmuoto myös hyväksyä.

6.

Toteumatiedot toimitetaan tämän ohjeen mukaisesti. Aineisto käsittää aina tietomallin tai
kuvatiedoston DWG- tai DGN-muodoissa sekä tapauskohtaisesti pakolliset/hyödylliset
lisätiedot muissa toimitusformaateissa. Selkeyden vuoksi kuvatiedostot pyydetään nimeämään
taulukon esimerkkien mukaisesti. Tietomalliselosteessa tai toimitettavien tiedostojen
selosteessa tulee mainita hankkeen tilaaja, tilaajan ja mittaajan yhdyshenkilö sekä hankkeen
projektitunnus. Myös pistepilvidataa voidaan toimittaa, kun se on harvennettu.  Sopiva
pisteiden välinen etäisyys on esimerkiksi 0,05-0,1 m. Tiedot toimitetaan seuraavaan
osoitteeseen:

Kymp/Maka/Make/Geo, Kaupunkiympäristön toimialan Maankäyttö ja kaupunkirakenne
palvelukokonaisuuden Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun Maa- ja
kallioperäyksikkö, sähköpostiosoite: geo@hel.fi

Liite 1.

\\helsinki1.hki.local\kymp\Kartat_ja_paikkatieto\Pri_aineistot\Make_Geo_Maanalaisetrakenteet\Tyoryhma

mailto:geo@hel.fi
http://www.geotekniikka.fi
https://sgy.fi/toiminta/julkaisut/)Näistä
https://sgy.fi/toiminta/julkaisut/)Näistä
mailto:geo@hel.fi
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