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§ 115
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Gu-
nillantien ja Reiherintien kulman (49. kaupunginosa Laajasalo) tar-
kistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12525)

HEL 2017-010627 T 10 03 03

Hankenumero 0777_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 5.3.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12525 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan 
(Laajasalo) korttelin 49076 tonttia 16.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko 

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Pallas Rakennus Etelä-Suomi Oy ja Kojamo Oyj: 4 000 
euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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markus.ahtiainen(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37072

niina.strengell(a)hel.fi
Anu Haahla, ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12525 kartta, päivätty 5.3.2019
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12525 selostus, päivätty 

5.3.2019, päivitetty Kylk:n 5.3.2019 päätöksen mukaiseksi
5 Havainnekuva 5.3.2019
6 Tilastotiedot
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti 5.3.2018
9 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta: Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 7

Ne mielipiteensä esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Ne muistutuksen esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 8

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
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Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia, joka sijaitsee 
Laajasalossa Yliskylän eteläosassa Gunillantien ja Reiherintien kul-
massa.

Helsingin kaupunki käynnisti keväällä 2016 Kohtuuhintainen kerrostalo 
-tontinluovutuskilpailun, jonka tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja 
kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen. Sen tuloksena valittiin toteutta-
ja kerrostalotontille Laajasaloon Gunillantien ja Reiherintien kulmatontil-
le.

Kiinteistölautakunta esitti tontin rakentamisen toteuttajaksi Kojamo 
Oyj:n (entinen VVO-yhtymä Oyj) ja SSR Uusimaan (nykyinen Pallas 
Rakennus Etelä-Suomi Oy). Toteuttajan valinnassa on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota rakentamisen kohtuuhintaisuuteen ja asuntojen hinta-
laatusuhdetta parantaviin ratkaisuihin. Kohtuuhintainen kerrostalo -
hankkeen tavoitteena oli samalla vahvistaa kaupungin ja rakennusalan 
toimijoiden yhteistyötä ja ymmärrystä kohtuuhintaisen rakentamisen 
edellytyksistä. Hanke on osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -
kokonaisuutta, ja siihen liittyvä kilpailu toteutettiin yhteistyössä Raken-
nusteollisuus RT ry:n ja RAKLI ry:n kanssa.

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa kohtuuhintaista ja laadu-
kasta asuntorakentamista. 

Hanke on kooltaan 11 250 k-m², josta uutta asuntokerrosalaa on 2 650 
k-m². Asukkaita tontille tulee yhteensä noin 250 henkeä. Tonttitehok-
kuus on e=1,75.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että täydennysrakentamista sekä uusien asuntojen laaduk-
kaita toteutustapoja edistetään ja kaavoitetaan kohtuuhintaisia asunto-
tontteja.

Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut 
voimaan 5.12.2018) mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavoitettava tontti sijaitsee Gunillantien ja Reiherintien länsipuolen 
kulmassa. Tontti on tällä hetkellä rakentamatonta, metsäistä kallio-
maastoa. Tontin ja Gunillantien eteläpuolella sekä tontin kallioalueen 
länsipuolella on asuinkerrostalojen korttelialueita. Rakennukset ovat 4–
5-kerroksisia. Autopaikat ovat maantasossa ja rakennusten talleissa. 
Tontin koillis- ja kaakkoispuolella Reiherintietä on pientalotontteja. 
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Alueella on voimassa asemakaava 12228 vuodelta 2017, jossa alue on 
merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontille on osoitettu raken-
nusoikeutta 8 600 kerrosalaneliömetriä ja sille on sallittu rakentaa viisi 
viisikerroksista asuinkerrostaloa. Autopaikat on asemakaavassa osoi-
tettu pihakannen alle. Osa tonttia on määritetty puilla, pensailla tai pen-
sasaidalla istutettavaksi alueen osaksi.

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen 
johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Ton-
tista on tehty varauspäätös. Lopullinen tontinluovutus tehdään varaus-
päätöksen perusteella.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustan-
nuksia 20 kV:n maakaapelin, ulkovalaistuskaapelin sekä tietoliikenne-
kaapelin siirtämisestä.

Kaavaratkaisu on kaupungille taloudellisesti kannattava.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: 

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat uuden vesihuollon ja johtosiirtojen 
tarve- ja kustannusselvityksiin sekä vesihuollon putkien ja laitteiden ti-
lavarausten huomioimiseen. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu 
huomioon kaavoitustyössä tarvittavilta osin.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat nostettuun rakennusoikeuteen tontilla ja kerros-
ten lukumäärän kasvattamiseen sekä rakennusmassojen sijaintiin ton-
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tilla. Mielipiteet kohdistuivat myös liikennemeluun ja sen heijastevaiku-
tuksiin naapuritonttien suuntaan. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoi-
tustyössä siten, että rakennusalaa on siirretty Reiherintieltä poispäin ja 
katualueen varteen on osoitettu enemmän istutettavaa tontin osaa. Kal-
lioalueita on merkitty säilytettäväksi. Katualueesta ja rakennusten ai-
heuttamasta heijastemelusta on teetetty meluselvitys. 

Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 21.9. - 22.10.2018

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maan-
käyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat kaavamuutoksen vuorovaikutukseen ja asuk-
kaiden osallistamiseen. Kirjeissä esitetyt huomautukset kohdistuivat 
myös kaavamuutoksen mukaisen rakentamisen kokoon ja sijaintiin se-
kä sen aiheuttamaan heijastemeluun. Myös hanketta ajavia toimijoita 
arvosteltiin.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat He-
len sähköverkon osalta uuden muuntamon rakentamiseen tontille. Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä lausui, että kaava-alue 
tulee liittää olemassa oleviin vesihuoltolinjoihin yksityisin järjestelyin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.  

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
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taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu 
Tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla ja keskustelutilaisuudessa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37072

niina.strengell(a)hel.fi
Anu Haahla, ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12525 kartta, päivätty 5.3.2019
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12525 selostus, päivätty 

5.3.2019
5 Havainnekuva 5.3.2019
6 Tilastotiedot
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti 5.3.2018
9 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipiteet
2 Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta: Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 7

Ne mielipiteensä esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Ne muistutuksen esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 8

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Lindén, Liisanantti
Kymp/Hatu/Koski (laskutus)

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.02.2019 § 6

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 30.05.2018 § 24


