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Haagan ympyrä, Vihdintie ja sähköasema, HSY:n kannanotto asemakaavan asemakaavamuutoksen 
luonnosaineistoon 

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelussa on valmisteltu luonnosaineistoa koskien 
asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Länsi-Haagassa. Haagan liikenneympyrän alueella 
on suunniteltu uusia liikennejärjestelyjä sekä niitä ympäröiviä uusia korttelialueita. Vihdintielle 
liikenneympyrästä Kaupintien risteykseen on suunniteltu uusia liikennejärjestelyjä. 
Pitäjänmäen sähköasemalle on tutkittu uutta sijaintia katuyhteyksineen. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää kannanottonaan asiasta 
seuraavaa:  

Alueella sijaitsee käytössä olevia jätevesitunneli ja muita käytössä olevia vesihuoltolinjoja, 
jotka tulee ottaa huomioon alueen maankäytön suunnittelussa. Kaavoituksen yhteydessä 
tulee selvittää uuden vesihuollon ja johtosiirtojen tarve ja laatia alustava vesihuollon 
yleissuunnitelma kustannusarvioineen. Kaavoituksessa tulee varmistaa riittävät tilavaraukset 
vesihuollon putkille, laitteille ja tunneleille. Yleiset vesihuoltolinjat tulee pääsääntöisesti 
sijoittaa yleiselle alueelle. HSY:n oikeus sijoittaa, ylläpitää ja huoltaa vesijohto- ja 
viemäriverkkoa tulee huomioida alueen suunnittelussa sekä toteuttamista koskevissa 
sopimuksissa. Mikäli maankäytön muutokset aiheuttavat merkittävää muutostarvetta 
olemassa oleville vesihuoltojärjestelmille, tulee ratkaisuja miettiä ja niistä sopia yhdessä 
HSY:n kanssa. 

Alueen suunnittelun yhteydessä tulee lisäksi selvittää alueella muodostuvien hulevesien 
imeytys- ja viivytysmahdollisuudet ja huomioida niiden vaatimat tilavaraukset sekä laatia 
hulevesien hallintasuunnitelma. 

Yhteyshenkilönä toimii aluepäällikkö Saara Neiramo, etunimi.sukunmi@hsy.fi.  

Jukka Saarijärvi 
yksikön päällikkö 
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Kirjaamo Helsinki

Lähettäjä: Ahlstedt Marjut <Marjut.Ahlstedt@traficom.fi>
Lähetetty: perjantai 5. helmikuuta 2021 15:58
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Aihe: Liikenne- ja viestintäviraston lausunto (ei lausuttavaa)

Viite: Lausuntopyyntönne 11.1.2021, HEL 2020-003717 T 10 03 03

Asia: Haagan ympyrä, Vihdintie ja sähköasema – asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
luonnosaineisto

Traficomin dnro: TRAFICOM/158274/04.04.05.00/2020

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimiala on pyytänyt Liikenne- ja viestintävirasto
Traficomilta lausuntoa seuraavasti: Haagan ympyrä, Vihdintie ja sähköasema – asemakaavan
ja asemakaavan muutoksen luonnosaineistoa.

Todetaan, että Traficomilla ei ole asiasta lausuttavaa.

terveisin,

Marjut Ahlstedt
assistentti

puh. 029 534 5201
gsm 050 384 3084
sähköposti: marjut.ahlstedt(at)traficom.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
PL 320, 00059 TRAFICOM
www.traficom.fi
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Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto Haagan ympyrän asemakaa-
van ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta

HEL 2020-003717 T 10 03 03

Kaupunkiympäristön asemakaavaosasto on pyytänyt sosiaali- ja ter-
veystoimialalta lausuntoa Haagan liikenneympyrän, Vihdintien ja säh-
köaseman asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta Oas 1483-00/20 1 Hankenro 5704_7.

 Länsi-Haagassa on käynnistynyt Vihdintien bulevardikaupungin ase-
makaavoitus. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan mm. Haagan lii-
kenneympyrän korvaavia uusia liikennejärjestelyjä sekä uusia korttelia-
lueita niiden ympärillä.

Haagan liikenneympyrän liikennejärjestelyt on tarkoitus muuttaa siten, 
että autoliikenne jakautuu useammalle uudelle katuyhteydelle. Suunnit-
telualueella on tarkoitus mahdollistaa uusien kaupunkimaisten korttelia-
lueiden rakentaminen sekä toimitiloiksi että asumiseen. Kahden pika-
raitiotien risteykseen syntyy sujuva paikka vaihtoyhteydelle. Kortteleihin 
osoitetaan kivijalkaliiketilaa. Asemakaavoituksen yhteydessä tutkitaan 
myös uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen yksikön sijoittumista alueelle. 
Kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta vuonna 2021.

Sosiaali- ja terveystoimiala suunnittelee Haagan liikenneympyrän alu-
eelle läntistä suurpiiriä palvelevaa Haagan perhekeskusta ja terveys- ja 
hyvinvointikeskusta. Toimiala on neuvotellut asemakaavoittajan kanssa 
sopivasta tontista liikenneympyrän alueella. On tärkeää, että kaava-
muutosta suunnitellaan yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kans-
sa, jotta laadittava kaava mahdollistaa toiminnan tarpeen mukaiset, 
helposti myös kevyellä liikenteellä saavutettavat, muuntojoustavat ja 
rakennettavuudeltaan kustannustehokkaat toimitilat.

Tavoitteena on, että keskus valmistuu vuonna 2027, jonka jälkeen ra-
kennus ympäristöineen on mahdollista ottaa turvallisesti käyttöön osa-
na muunkin ympäristön valmistumista.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Juha Jolkkonen Tiina Mäki
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Verkon strateginen suunnittelu
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Helsingin kaupungin kirjaamo
Kaupunkiympäristön toimiala
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11 13)
00099 Helsingin kaupunki
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Oas 1483-00/20
Hankenro 5704_7
HEL 2020-003717

HAAGAN YMPYRÄ, VIHDINTIE JA SÄHKÖASEMA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Olemme tutustuneet otsikossa mainittuun asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 27.3.2020 ja esitämme 
mielipiteenämme seuraavaa:

Pitäjänmäen uudelle sähköasemalle tulee varata riittävästi tonttitilaa 
huomioiden myös tulevaisuuden siirtoverkon tarpeet.

 Alueen kaikki kadut tulevat toimimaan sähköverkkorakenteiden
sijoituspaikkana.

 Kaavan olisi hyvä mahdollistaa sähköverkon rakentaminen tulevan
sähköaseman pohjoispuolella sijaitsevan rata-alueen alitse ilman rata-
aluetta koskevien lakien ja asetusten rajoitteita. Tästä syystä kaava-
alueen rajaus voisi olla laajempi rata-alueen suuntaan. Pelkkä tulevan
sähköaseman tontti ilman sähköverkon reittejä ei varmista nykyisen
sähköaseman siirtoa.

 Suunnitellulla kaava-alueella on nykyisiä siirtoverkon rakenteita, joiden
käyttöä jatketaan, kunnes osoitettavat korvaavat reitit valmistuvat.

 Kaavoitettaville katualueille on tulossa korvaavia siirtojohtoreittejä, 
joiden tulee näkyä kaavassa. Reitillä ei saa olla siirtojohtoja haittaavaa
rakentamista.

HELEN SÄHKÖVERKKO OY
Verkon strateginen suunnittelu

Aki Hämäläinen
suunnittelupäällikkö
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Lähettäjä: Ahlstedt Marjut <Marjut.Ahlstedt@traficom.fi>
Lähetetty: perjantai 8. toukokuuta 2020 15:16
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Aihe: Liikenne- ja viestintäviraston lausunto (ei lausuttavaa) Oas 1483-00/20

Viite: Oas 1483-00/20, 27.3.2020
Asia: Haagan ympyrä, Vihdintie ja sähköasema, asemakaavan muutos
Traficomin dnro: TRAFICOM/158274/04.04.05.00/2020

Helsingin kaupungin kaavoitus on pyytänyt lausuntoa asiassa: Haagan ympyrä, Vihdintie ja
sähköasema, asemakaava ja asemakaavan muutos.

Todetaan, että Liikenne- ja viestintävirastolla ei ole asiasta lausuttavaa.

terveisin,

Marjut Ahlstedt

assistentti
puh. 029 534 5201
gsm 050 384 3084
sähköposti: marjut.ahlstedt(at)traficom.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
PL 320, 00059 TRAFICOM
www.traficom.fi
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 AKY/ Mika Penttilä 8.5.2020

Fingrid Oyj
Katuosoite Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus 1072894-3, ALV rek.
Läkkisepäntie 21 PL 530 etunimi.sukunimi@fingrid.fi
00620 Helsinki 00101 Helsinki 030 395 5000 030 395 5196 www.fingrid.fi

Helsingin kaupunki
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Lausuntopyyntö 1.4.2020

Haagan ympyrä, Vihdintie ja sähköasema, asemakaava ja asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kiitämme lausuntopyynnöstänne.

Haagan alueella ei ole Fingridin voimajohtoja, joten meillä ei ole kommentoitavaa
kaavoitustyön lähtökohdista.

Fingrid Oyj:n voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia
voimajohtoja. Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee
pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajalta.

Kaavoituksen yhteyshenkilönä Fingrid Oyj:ssä toimii Mika Penttilä puh. 030 395 5230.
Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja,
pyydämme lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen
kirjaamo@fingrid.fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL
530, 00101 HELSINKI.

Ystävällisin terveisin

Fingrid Oyj
Maankäyttö ja ympäristö

Mika Penttilä
vanhempi asiantuntija






