
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2022 1 (8)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/5
18.01.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

§ 20
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Laa-
jasalon kauppakeskuksen alueen tarkistettu asemakaavan muuto-
sehdotus (nro 12430) (sisältää liikennesuunnitelman)

HEL 2015-001115 T 10 03 03

Hankenumerot 4388_5, 7140

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Tyko Saarikko ja liikenneinsi-
nööri Markus Ahtiainen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen 
kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Jenni Pajunen: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi
Anu Kuutti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(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 12430 kartta, päivätty 

22.11.2016 ja muutettu 25.4.2017, 4.6.2021 sekä 18.1.2022
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12430 selostus, päivätty 

22.11.2016 ja muutettu 25.4.2017, 4.6.2021 sekä 18.1.2022
5 Laajasalon kauppakeskuksen alue, havainnekuva, 18.1.2022
6 Laajasalon ostoskeskuskortteli, Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit, 

2021
7 Yliskylän Neste, K-market, Lahdelma & Mahlamäki arkki-tehdit, 2021
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8 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7140/18.1.2022)
9 Tehdyt muutokset
10 Tilastotiedot
11 Laajasalo, Yliskylä, asemakaavatilanne 18.1.2022
12 Vuorovaikutusraportti 22.11.2016, täydennetty 25.4.2017 ja asukasta-

pahtuman (17.3.2016) muistio
13 Vuorovaikutusraportti (osa 2) 18.1.2022
14 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 22.11.2016 päivätyn ja 25.4.2017, 4.6.2021 sekä 18.1.2022 muute-
tun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12430 hyväksymistä. 
Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo, Ylis-
kylä) korttelin 49034 tontteja 2, 3 ja 4, osaa korttelin 49036 tonttia 4, 
osaa korttelia 49039 sekä katualueita ja virkistysalueita (muodostuu 
uusi kortteli 49024). 

Lisäksi lautakunta päättää

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työ-
pajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksen-
teko

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.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee Laajasalon kauppakeskuksen aluetta, 
joka sijaitsee pohjoisessa Yliskylässä Laajasalontien varrella. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa täydennysrakentamisen Laajasa-
lontien nykyisellä katualueella ja sen varsien tuntumassa. Uutta asuin-
kerrosalaa on 29 980 k-m2, joka vastaa noin 700 asukkaan lisäystä. 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kivijalkaliiketilaa on 1 650 k-m2 ja huoltoasemalle osoitettua tilaa 600 
k-m2. Asemakaavassa on osoitettu valmistuneelle kauppakeskukselle 
lainvoimaisen asemakaavan mukainen liike- ja palvelutilamäärä 10 000 
k-m2. Ratkaisu luo edellytykset noin 340–390 työpaikalle sisältäen os-
toskeskuksen työpaikat. Keskimääräinen asuintonttien tonttitehokkuus 
on noin e=3,5, mikä ei sisällä kauppakeskuksen ja sen huoltopihan 
päälle rakennettavia pihoja.

Laajasalon keskusta muuttuu urbaanimmaksi ja kantakaupunkimai-
semmaksi. Alueelle valmistellut asemakaavat mahdollistavat kaupunki-
bulevardin, asuinkerrostalojen ja uuden raitiotien rakentamisen leveän 
Laajasalontien moottorikadun tilalle. Yliskylän alueen kehittämisen ta-
voitteena on kaupunkikuvan parantaminen, liikkumismahdollisuuksien 
monipuolistaminen, palvelutarjonnan lisääminen, moottoritiemäisen ka-
dun jakamien kaupunginosa-alueiden yhdistäminen ja pikaraitiotien 
mahdollistaminen. Kauppakeskuksen kortteli myös täydentyy tiiviiksi ja 
toiminnalliseksi saaren ytimeksi asuntorakentamisella. Kruunusillat-
pikaraitiotien pysäkki sijoittuu Laajasalontielle tulevan asuntorakenta-
misen viereen. Pysäkki toteutetaan ainakin hankkeen ensimmäisessä 
vaiheessa päätepysäkkinä. Osittain muuta Yliskylän asuntorakentamis-
ta maltillisesti korkeammat asuinlamellit korostavat paikan keskeistä si-
jaintia ja rakennusten arkkitehtuuria koskevilla määräyksillä ohjataan 
selkeälinjaisten ja laadukkaiden kaupunkikerrostalojen rakentamiseen. 
Alueelle muodostuu Laajasalon keskeinen kaupallinen katutila ja sen 
toiminnallisuudesta ja elävyydestä on huolehdittu määräämällä harki-
tusti liiketilat asuinrakennusten pohjakerroksiin ja varmistamalla sujuvat 
jalankulkureitit sekä muiden suunnitelmien yhteydessä mahdollisuuk-
sien mukaan myös asiakaspysäköintiä Laajasalontien varteen. Huol-
toasematontti siirtyy Laajasalontien varteen. Huoltoasema poikkeaa 
toiminnaltaan ja mittakaavaltaan muusta Laajasalontien varren raken-
tamisesta ja siitä on pyritty tekemään pieni erikoinen orientoiva maa-
merkkirakennus kadun varteen.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7140), jonka mukaan Yliskylän puistokadun linjausta suoristetaan. Ylis-
kylän puistokadulle osoitetaan bussilinjan päätepysäkiksi pysäkki 
kauppakeskuksen sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen. Bussilinja 
palvelee pohjoista Yliskylää ja kiertää kauppakeskuskorttelin myötäpäi-
vään. Pysäkin vieressä ja kauppakeskuksen oven kohdalla oleva suo-
jatie rakenneteen korotetuksi suojatieksi. Uusilla liikennejärjestelyillä 
mahdollistetaan uuden huoltoaseman tarvitsemat liikenteelliset järjeste-
lyt.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
22.11.2016 päivätyn ja 25.4.2017 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen hyväksymistä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen 
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jälkeen asemakaavoituspalvelu otti asemakaavaehdotuksen uudelleen 
valmisteluun selostuksen liiteaineistossa (ilmanlaatuselvitys) ilmenneen 
virheen vuoksi. 

Valmistuneen kauppakeskuksen omistajavaihdoksen myötä kauppa-
keskuksen viereisiä asuinkortteleita ja korttelikokonaisuutta ryhdyttiin 
uudelleen kehittämään kumppanuuskaavoituksena kauppakeskuksen 
uuden omistajan (Kiinteistö Oy Laajasalon uusi Ostoskeskus) ja kaup-
pakeskuksen rakennuttaneen NCC Oy:n kanssa. 

Kaava-alueesta on syksyllä 2020 irrotettu omaksi asemakaavaksi (Ete-
läinen Kuvernöörinkuja 6 ja Laajasalontien katualue, nro 12652) Repo-
salmentien eteläpuolinen kortteli 49343 sekä Laajasalontien katualue 
siten, että se mahdollistaa Kruunusillat-pikaraitiotiehankkeen rakenta-
misen tavoitellussa aikataulussa. Kaupunkiympäristölautakunta hyväk-
syi Eteläisen Kuvernöörinkuja 6 ja Laajasalontien katualueen asema-
kaavan 27.10.2020. 

Lisäksi kaava-alueesta on poistettu korttelin 49027 tontti 3 (YL), joka oli 
esitetty muutettavaksi asuinrakentamiseen. Alueen kehityskuvassa on 
haluttu varautua julkisten palveluiden kehittymiseen ja laajentumiseen 
jättämällä tontti edelleen julkisten lähipalveluiden korttelialueeksi. 2020-
luvulle on suunniteltu Yliskylään useita palvelurakennusten korjaus- tai 
laajennushankkeita. Tontille voidaan tilapäisesti sijoittaa väistökäyttöön 
tarvittavia paviljonkirakennuksia ja tontin muutos asuntorakentamiseen 
tehdä tarvittaessa myöhemmässä kaavamuutoksessa.  

Kaava-alueeseen on lisätty katualueeksi osoitettu noin 20 m2 kokoinen 
osa tontin 49036/4 kaakkoisnurkasta, joka ei ollut mukana tontin kaa-
vamuutoksessa (Eteläinen Kuvernöörinkuja 6 ja Laajasalontien katua-
lue, nro 12652).

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alueeseen kuuluu marraskuussa 2018 avattu uusi paikalliskes-
kus, joka korvasi 1970-luvulla rakennetun ostoskeskuksen. Yliskylän 
puistokadun ja Laajasalontien välissä on huoltoasema katoksineen se-
kä Rinki Oy:n kierrätyspiste. Kaava-alueen vieressä sijaitsee leveä ne-
likaistainen pohjois-eteläsuuntainen moottorikatu, Laajasalontie. 

Aikaisemmin tähän asemakaavaan kuulunut Laajasalontien katualue ja 
Reposalmentien eteläpuoleinen kerrostalokortteli on irrotettu omaksi 
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asemakaavakseen (Eteläinen Kuvernöörinkuja 6 ja Laajasalontien ka-
tualue), jonka kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt. Laajasalon-
tien bulevardisoinnin mukaiset katusuunnitelmat, joita on tehty tämän 
asemakaavan valmistelun yhteydessä, on hyväksytty ja katurakentami-
nen on alkanut.

Alueella on voimassa kolme asemakaavaa vuosilta 1965–2015.

Helsingin kaupunki omistaa pääosin suunnittelualueen. Yksityisomis-
tuksessa on korttelin 49034 tontti 4:n itäosa, tontin 3 koillisosa, osa 
Yliskylän puistokadun katualueen pohjoispäätä sekä pieni osa Kirkko-
salmentien katualuetta. Kaupunki on vuokrannut pääosan korttelista 
49034 Laajasalon kauppakeskukselle (Kiinteistö Oy Laajasalon uusi 
kauppakeskus). Lisäksi kaupunki on vuokrannut muun muassa nykyis-
tä pysäköintiin käytettävää aluetta Helsingin Seurakuntayhtymälle. 

Asemakaavamuutos on tehty kaupungin aloitteesta. Kauppakeskuksen 
toimintojen yhteensovittamisesta lisättävän asuntorakentamisen kans-
sa on neuvoteltu kauppakeskuksen tontinvaraajien ja suunnittelijoiden 
kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia seu-
raavasti:

Kaava-aluetta ympäröivistä kaduista on jo laadittu katusuunnitelmat 
kustannusarvioineen ja niiden toteutus on käynnissä tai valmistunut. 
Kunnallistekniset muutokset on tarkasteltu näiden suunnitelmien yhtey-
dessä. Ympäröivien alueiden kustannusarviot on esitetty kaavassa nro 
12652, Eteläinen Kuvernöörinkuja 6 ja Laajasalontien katualue.

Uuden kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on noin 20–25 miljoonaa 
euroa. Saatavat tulot täsmentyvät tonttien luovutuksen yhteydessä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 4.6.–7.7.2021

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle tarkistetun 
asemakaavaehdotuksen hyväksymistä 25.4.2017. Tämän jälkeen 
asemakaavaehdotus otettiin uudelleen valmisteluun ja muutettu kaa-
vaehdotus asetettiin uudelleen julkisesti nähtäville (MRL 65 §) 4.6.–
7.7.2021. 

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 32 päivän ajan. Nähtävilläoloai-
kaa jatkettiin kahdella päivällä karttapalvelussa 8.6.–9.6.2021 olleen 
teknisen vian vuoksi.
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Kaavaehdotuksesta tehtiin neljä muistutusta, joista kaksi oli adresseja 
(allekirjoittajia yhteensä 16). 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat lasituksien turvalli-
suuteen linnuille, kaavaprosessien pirstaleisuuteen, puutteellisiin ase-
makaavamääräyksiin, rakentamisen suhteeseen viereiseen Yliskallion 
asuinkerrostaloalueeseen, rakentamisen korkeuteen, puretun Kiiltoma-
donpolunsillan uudelleen rakentamiseen, puutteellisiin selvityksiin, 
huoltoasematontin sijaintiin, pysäköintilaitokseen, korttelin 49050 puut-
teelliseen esitykseen, Laajasalontien ja Reposalmentien risteysalueen 
kaupunkikuvaan sekä Haltiamännyntorin kaavamääräyksiin.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat jouk-
koliikenteen pysäkkien merkitykseen ja saavutettavuuteen, bussiliiken-
teen sujuvuuteen ja mahdolliseen bussin päätepysäkin järjestelyihin, 
tarvittavaan johtokujamerkintään, jätehuollontiloihin, meluun, ilmanlaa-
tuun ja raitiotien runkomeluun.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy.

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-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu 
Tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. 

Tarkemmat perustelut
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Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mu-
kaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta. 

Nähtävilläoloaikana on pyydetty tieto kaavan jatkokäsittelyvaiheista.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi
Anu Kuutti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

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

anu.haahla(a)hel.fi

Liitteet
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2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12430 kartta, päivätty 

22.11.2016 ja muutettu 25.4.2017, 4.6.2021 sekä 18.1.2022
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12430 selostus, päivätty 

22.11.2016 ja muutettu 25.4.2017, 4.6.2021 sekä 18.1.2022
5 Laajasalon kauppakeskuksen alue, havainnekuva, 18.1.2022
6 Laajasalon ostoskeskuskortteli, Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit, 

2021
7 Yliskylän Neste, K-market, Lahdelma & Mahlamäki arkki-tehdit, 2021
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Oheismateriaali

1 Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne muistutuksen esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 13

Tiedoksi

Kaupunginkanslia tiedoksianto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 200

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2016 § 415


