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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Stansvikinkallion itäosan asemakaavan muutos

Kaupunkiympäristön toimiala Diaarinumero HEL 2022-003889
Asemakaavoituspalvelu Hankenumero 1665_9
Päivätty 17.10.2022 Oas 1618-00/22

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

Kuva 1. Karttakuva asemakaavan uudelleenarvioitavalta alueelta, jolle
tehdään tarvittavilta osin asemakaavan muutos.

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

Syksyllä 2021 hyväksytyssä Helsingin uudessa Kasvun paikka -
kaupunkistrategiassa 2021–2024 linjattiin, että Kruunuvuorenran-
nan alueella oleva Stansvikinkallion asemakaava uudelleenarvioi-
daan metsäluonnon arvojen näkökulmasta.

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää asemakaavan uudelleen
arvioinnin strategian mukaisesti Stansvikinkallion asemakaavan
alueilta, joiden tontteja ei ole vielä luovutettu rakennuttajille, sekä
tarvittavilta osin asemakaavan muutoksen laadinnan.

Stansvikinkallion alueen uudelleen kaavoittamisesta tehtiin syk-
syllä 2021 kolme pääosin saman sisältöistä valtuustoaloitetta:

Aloitteissa esitettiin muuan muassa, että Stansvikinkallion asema-
kaavan (nro 12410) esirakentamista ja tontinluovutusta lykätään.
Lykkäyksen aikana asemakaava uudelleenarvioidaan metsäluon-
non arvojen näkökulmasta ja käynnistetään tarvittavilta osin uusi
asemakaavoitusprosessi, jonka tavoitteena on poistaa alueen ar-
vokkaimpiin kohtiin osoitettu asuinrakentaminen.

Aloitteiden johdosta kaupunkiympäristölautakunta antoi erilliset
lausunnot 21.12.2021.

Kaupunginvaltuusto päätti 2.3.2022 katsoa aloitteet loppuun käsi-
tellyiksi. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivo-
musponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdol-
lisuutta varmistaa rakentamattoman metsäluonnon riittävyys alu-
eella siten, että sen luontoarvoista tehdään uusi ja päivitetty selvi-
tys.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Uudelleen arvioinnin kohteena on Kruunuvuorenrannassa sijaitse-
van Stansvikinkallion asemakaavan itä- ja eteläosa. Näillä alueilla
arvioidaan rakentamattoman metsäluonnon riittävyyttä ja tehdään
tarvittaessa asemakaavan muutos, jossa lisätään säilyvien viher-
alueiden määrää sekä muutetaan korttelirakennetta tarvittavilta
osin.

Suunnitteluratkaisuun vaikuttaa myös se, miten muutokset vaikut-
taisivat Stansvikinkallion ja koko Kruunuvuorenrannan kaupunki-
rakenteelliseen kokonaisuuteen, kaupunginvaltuuston asettamiin
asuntotuotantotavoitteisiin ja alueellisiin rahoitus- ja hallintamuo-
toihin sekä muihin aluetta koskeviin suunnitelmiin ja sitoumuksiin.

Osallistuminen ja aineistot

Stansvikin itäosan asemakaavan muutos esitellään keskiviikkona
2.11.2022 osana alueellista Uutta Kaakkois-Helsinkiä-tilaisuutta.



3 (6)

Tilaisuus pidetään verkossa. Ohjelma alkaa klo 17.00. Suositte-
lemme liittymään klo 16.45 alkaen.

Tilaisuuden tarkempi aikataulu, liittymislinkki ja muut ohjeet löyty-
vät verkosta osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet. Voit osallistua ti-
laisuuteen myös vain osaksi aikaa sinua kiinnostaviin osuuksiin.
Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä ja kommentoida kommen-
tointipalstalla.

Tilaisuuden sisältöön on mahdollisuus vaikuttaa etukäteen kyse-
lyssä, joka löytyy osoitteesta kerrokantasi.hel.fi noin kolmen viikon
ajan kuukautta ennen tilaisuutta.

Osallistumiskokemus on parempi, mikäli sinulla on mahdollisuus
käyttää laitetta, jossa on iso näyttö, esimerkiksi tietokonetta. Osal-
listuaksesi tietokoneella sinun ei tarvitse ladata uusia sovelluksia,
sillä tilaisuuteen osallistutaan verkkoselaimen välityksellä.

Osallistuminen onnistuu myös mobiililaitteella kuten tabletilla tai
älypuhelimella. Jos puhelimessasi ei ole valmiiksi Microsoft
Teams-sovellusta, käy ensin lataamassa se oman puhelimesi so-
velluskaupasta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua 31.10.2022.–
18.11.2022 seuraavissa paikoissa:
 verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat.
 kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8, ala-

aula

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee puhelimitse nume-
rossa 09 310 22111 ja verkossa
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.
Asiakaspalvelun käyntiosoite on Työpajankatu 8, tarkistathan
asiakaspalvelupisteen aukioloajat verkosta. Myös suunnittelijaan
voi olla yhteydessä.

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalve-
luun https://kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esit-
tämään viimeistään 18.11.2022. Kirjalliset mielipiteet lähetetään
Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) sähkö-
postiosoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen
Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL
10, 00099 Helsingin kaupunki.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika
tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jär-
jestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lau-
sunnot.

https://www.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaeh-
dotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdolli-
suudet on kuvattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

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

 Laajasalo–Degerö Seura ry
 Laajasalon pienkiinteistöyhdistys ry
 Stansvikin kyläyhdistys ry
 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
 Helsingin Yrittäjät
 Kruunuvuorenranta ry
 Luonto-Liitto

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa luontoon, virkistykseen, maisemaan,
kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvityk-
set kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaiku-
tusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kau-
pungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalli-
set.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavoitus on tullut vireille
kaupungin aloitteesta.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2020) alue on merkitty
asuinkerrostalojen korttelialueeksi, lähivirkistysalueeksi ja katualu-
eeksi.

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on osoitettu kokonaisuudes-
saan asuntovaltaiseksi alueeksi A3.

Alueen eteläosassa on lainvoimainen Kruunuvuorenrannan
osayleiskaava, jossa alue on merkitty uimaranta alueeksi.
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Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun
kulttuuriympäristön (Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asu-
tus) viereen.

Suunnittelualuetta koskevia päätöksiä
 Stansvikinkallion asemakaava (2019)
 Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025, Kasvun paikka
 Kaupunginvaltuuston 2.3.2022 antama päätös aluetta koske-

vista valtuustoaloitteista

Pääosa kaava-alueesta on metsäistä ja korkeuseroiltaan vaihtele-
vaa kalliomaastoa. Suunnittelualueen kaakkoisosassa on pienistä
kesämajoista koostuva lomakylä, jossa sijaitsee nykyisin 30 mök-
kiä, joista 26 sijaitsevat Stansvikinkallion asemakaava-alueella.
Uusikylässä sijaitseville kesämajoille on Stansvikin asemakaa-
vassa (nro 11960) osoitettu korvaavat paikat Stansvikin kartano-
alueen itärannalla sijaitsevassa Vanhakylän lomakylässä. Stans-
vikin asemakaava on lainvoimainen.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Tyko Saarikko, arkkitehti, p. (09) 310 37441,
tyko.saarikko(a)hel.fi

Anu Kuutti, vs. yksikön päällikkö, p. (09) 310 37154,
anu.kuutti(a)hel.fi

Liikenne
Janne Antila, liikenneinsinööri, p. (09) 310 20355,
janne.antila(a)hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Anna-Maaria Särkkä, maisema-arkkitehti p. (09) 310 42161,
anna-maaria.sarkka(a)hel.fi

Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö, p. (09) 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi

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

Helsingissä 17.10.2022

Anu Kuutti
vs. yksikön päällikkö

http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
https://www.hel.fi/suunnitelmavahti
https://www.facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto
https://twitter.com/helsinkikymp
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2022 kaupungin aloitteesta
• suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2022 kaavoituskatsauksessa

▼
OAS

• OAS nähtävillä 31.10.2022–18.11.2022
• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat ja Hel-

singin Uutisissa
• mahdollisuus esittää mielipiteitä
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille mielipiteen jättäneille,

jotka ovat mielipiteen yhteydessä erikseen ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

▼
Ehdotus

• kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville
• julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot
• kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään

kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta keväällä 2024 .
• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa,

joka löytyy karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille muistutuksen jättä-

neille, joiden sähköposti- tai postiosoite ilmenee muistutuksesta

▼
Hyväksyminen

• kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
• kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana
• hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen
• hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus

myöntää valitusluvan
• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.

https://www.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/kaavakuulutukset
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
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