HELSINGIN KAUPUNKI
ASEMAKAAVOITUS

1 (13)
Hankenro 4386_3
HEL 2016-014292

ASEMAKAAVAN SELOSTUS
ASEMAKAAVAKARTTA NRO 12472
PÄIVÄTTY 26.9.2017
Asemakaavan muutos koskee:
Helsingin kaupungin
45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju)
korttelin 45459 tontteja 4 ja 6,
korttelin 45460 tonttia 10 sekä
katualueita
Kaavan nimi:
Liikkalankujan alue
Laatija:
Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu
Vireilletulosta ilmoittaminen: 21.4.2017
Kaupunkiympäristölautakunta: 26.9.2017
Nähtävilläolo (MRL 65 §): 13.10. 13.11.2017
Kaupunkiympäristölautakunta: muutettu 6.2.2018
Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto
Voimaantulo:
Alueen sijainti:
Alue sijaitsee Vartioharjussa ja rajoittuu Itäväylään.
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YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA
Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Maankäyttö: Mikko Näveri, arkkitehti
Liikenne: Jussi Jääskä, liikenneinsinööri
Teknistaloudelliset asiat: Peik Salonen, insinööri
Kaavapiirtäminen: Sirkka Hinkkanen, suunnitteluavustaja
Hakijataho
Kiinteistö Oy Liikkalankuja 6
Asunto Oy Puodinkylän kulma
Viitesuunnittelu
Arkkitehtitoimisto Helamaa Pulkkinen Oy
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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos koskee molemmin puolin Liikkalankujaa
sijaitsevia kolmea tonttia sekä Liikkalankujaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa 2015 valmistuneen Itäväylään rajoittuvan asuinkerrostalorivistön jatkamisen nykyisille toimitila ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten tonteille nykyinen rakennuskanta purkaen. Liikkalankujan toisella puolella olevan rakentamattoman asuintontin rakennusoikeutta nostetaan mahdollistaen rivitalorakentaminen.
Uutta asuntokerrosalaa on noin 4000 km 2. Asukasmäärän lisäys
on noin 100.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että uusia
asuntoja toteutetaan hyvän palvelutason alueelle. Itäväylän varteen syntyy arkkitehtonisesti yhtenäinen, Itäväylän melulta suojaava julkisivurivistö Karhulantien ja Vehkalahdentien väliin. Liikkalankuja 8 / Vehkalahdentie 38 kiinteistön purkaminen aiheuttaa
menetyksen alueen rakennetussa kulttuuriympäristössä.
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Katualueet ovat kaupungin omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty maanomistajien hakemusten johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on maankäyttöä tehostava asuntorakentaminen, Itäväylältä kulkeutuvan liikennemelun torjunta ja arkkitehtonisesti yhtenäisen julkisivurivistön jatkaminen Itäväylän varrella.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että täydennysrakentamista edistetään.
Mitoitus
Muutosalueen pinta-ala on 6 840 m2.
Asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) rakennusoikeuden määrä
on 4 400 k-m2 ja tonttitehokkuus noin 1,3. Asuinpientalojen korttelialueen (AP) rakennusoikeuden määrä on 970 k-m 2 ja tonttitehokkuus noin 0,4.
Kaavaratkaisun myötä tonttien kerrosala kasvaa 2 915 k-m².
Uutta asuntokerrosalaa on noin 4 000 km 2.
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Tontilla 45459/4 (Liikkalankuja 6) on vuonna 1991 valmistunut 2kerroksinen toimitilarakennus. Tontilla 45459/6 (Liikkalankuja 8 /
Vehkalahdentie 38) on 1945 valmistunut 3-kerroksinen asuin- ja
liike- ja varastorakennus. Tontti 45460/10 (Liikkalankuja 1) on entinen pientalotontti ja nykyisellään rakentamaton ja pusikoitunut.
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Kaavaratkaisu korttelialueella perustuu samanlaiseen massoitteluun ja pysäköintiratkaisuun kuin viereisellä Liikkalantien 2 tontilla,
jonka rakennukset ovat valmistuneet 2015. Rakennusoikeuden
määrä on 4400 k-m2. Vehkalahdentien suuntaisen rakennusmassan pohjakerrokseen on toteutettava vähintään 75 k-m 2 liiketiloja.
Rakennusten enimmäiskerrosluku on 5, ylin kerros on sisäänvedetty Liikkalankujan puolella. Itäväylän suuntainen rakennusrivistö
suojaa Liikkalankujan puolelle sijoittuvia piha-alueita. Pysäköintipaikat sijoittuvat pääosin etupihan puolelle ja vähäisin osin Itäväylän suuntaisen rakennusmassan alle avopaikkoina.
Asuinpientalojen korttelialue (AP)
Rakennusoikeuden määrä on 970 k-m2. Enimmäiskerrosluku on
2. Pohjoiseen laskeva maasto mahdollistaa Liikkalankujan varren
rakennusmassaan osittain maanpäällisen kellarikerroksen ja
sinne sijoitettavia autotallitiloja. Muilta osin alueen autopaikat sijoittuvat avopaikoille ylä- ja alapihalla. Kaavaratkaisu mahdollistaa
tämän selostuksen liitteenä olevasta viitesuunnitelmasta jossain
määrin poikkeavankin massoittelun.
Liikenne
Lähtökohdat
Vehkalahdentien liikennemäärä on nykyisin noin 500 ajon./vrk.
Liikkalantien liikennemäärä on nykyisin noin 100 ajon./vrk. Liikkalankujan liikennemäärä on vielä vähäisempi.
Palvelut
Lähtökohdat
Lähin päivittäistavaraliike on Itäväylän toisella puolella noin 150
metrin etäisyydellä. Itäkeskuksen palvelukeskittymään on matkaa
noin 1,5 kilometriä.
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Peruskoulun suomenkielisille ala- ja yläasteille ja ruotsinkieliselle
ala-asteelle on matkaa noin kilometri.
Puotilan liikuntapuisto on yläasteen vieressä.
Metroasemalle etäisyyttä on noin kilometri. Itäväylällä kulkee paikallis- ja seutuliikenteen busseja.
Kaavaratkaisu
Vehkalahdentien viereiseen kerrostaloon toteutetaan 85 k-m2 kivijalan liiketilaa.
Esteettömyys
Viettävän maaston johdosta rivitalotontin 45460/10 suunnittelussa
45460/10 (Liikkalankuja 1) tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömien yhteyksien järjestämiseen. Muilta osin asemakaavaalue on esteettömyyden kannalta normaalia.
Ekologinen kestävyys
Kaavassa on kaikkia alueita koskeva määräys viherkertoimen soveltamisesta alueen toteutussuunnittelussa: Lisäksi on annettu
määräys, jonka mukaan hulevesiä tulee mahdollisuuksien mukaan viivyttää tontilla ja johtaa maanvaraiselle piha-alueelle.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Kaavaratkaisu
Korttelin 45459 puurivin toteuttaminen edellyttää alueella sijaitsevan tietoliikennekaapelin siirtoa. Korttelin 45460 alueelta on poistettu johtokujamerkintä tarpeettomana.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Maanpinnan nykyinen korkeustaso Liikkalankujan eteläosassa on
noin +15 ja viettää pohjoiseen päin ollen korttelin 45459 pohjoisosassa noin +8.3. Alueelta ei ole olemassa tuoreita pohjavesihavaintoja, lähimmät Vehkalahdentiellä havaitut pohjavedenpinnan
tasot ovat vaihdelleet
Maaperä korttelin 45460 alueella on silttiä ja hiekkaa, muualla
siltti- ja hiekkakerroksen yläpuolella esiintyy ohut täytemaakerros.
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Rakennukset voidaan perustaa kitkamaa-alueella maanvaraisesti
tai massanvaihdon avulla. Lopullinen perustamistapa tulee varmistaa tarkempien pohjatutkimusten perusteella.
Tontilla 45459/6 on ollut autokorjaamotoimintaa. Maaperän pilaantuneisuus on tutkittu ja maaperä tulee kunnostaa ennen rakentamiseen ryhtymistä. Aiheesta on annettu kaavamääräys.
Tontin maaperästä on tehty ympäristötekninen tutkimusraportti
(14.2.2017, Vahanen Environment Oy), joka on saatavissa tontin
haltijalta.
Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Itäväylän liikenne aiheuttaa melu-, pakokaasu- ja hiukkaspäästöjä. Itäväylän ja tonttien välissä on meluaita. Viereiselle Liikkalantie 2-4 alueelle on laadittu asemakaavan muutosta nro 12149 varten meluselvitys vuonna 2010. Itäväylän liikennemäärissä ja niitä
koskevissa ennusteissa ei ole tapahtunut muutoksia.
Kaavaratkaisu
Kaavamuutoksen massoituksellinen ratkaisu Itäväylän varressa
seuraa Liikkalantie 2 4 ja asemakaavan nro 12149 ratkaisuja.
Niinpä meluhaittojen torjuntaan liittyvät kaavamääräykset ovat
vastaavia kuin asemakaavassa nro 12149. Kaavassa määrätään
rakennuksen ulkoseinien ääneneristävyydestä, parvekkeiden melusuojauksesta ja asuntojen suuntaamisesta. Asuinkerrostalorivistö suojaa niiden taakse sijoittuvia oleskelupihoja sekä Liikkalankujan toisella puolella olevaa AP-tonttia.
Vaikutukset
Kaavan toteuttaminen tuo uusia asuntoja hyvän palvelutason alueelle. Asemakaavan toteuttaminen vahvistaa olemassa olevan
teknisen huollon verkoston käyttöä. Tietoliikennekaapelin siirrosta
aiheutuvat kulut tulee hankkeeseen ryhtyvän korvata kaapelin
omistajalle täysimääräisesti.
Kaavaratkaisun myötä Itäväylän varteen syntyy arkkitehtonisesti
yhtenäinen julkisivurivistö Karhulantien ja Vehkalahdentien väliin.
Uudet asuinkerrostalot suojaavat pientalojatontteja Itäväylän melulta nykyisiä rakennuksia paremmin. Liikkalankujan katuleikkaus
tiivistyy tonttien rakentamistehokkuuden nostamisen johdosta.
Rakennusten massoittelu ja tontin 45460/10 enimmäiskerrosluvun
säilyttäminen kahdessa kerroksessa toisaalta johtavat mittakaavallisen liukumaan Itäväylän reunasta kohti pientaloaluetta sekä
edesauttavat vihreän yleisilmeen ylläpitämistä ja Liikkalankujan
länsipuolen osalta jopa ilmeen kehittämistä.
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Liikkalankuja 8 / Vehkalahdentie 38 kiinteistön purkaminen aiheuttaa menetyksen alueen rakennetussa kulttuuriympäristössä.
Uusien asuinkerrostalojen varjostavan vaikutuksen lisäys läheisille pientalotonteille on vähäinen sijainnista ja etäisyydestä johtuen. Tontilla 45460/10 (Liikkalankuja 1) rakennusalueet siirtyvät
lähemmäksi idän puolen naapuritontteja, mutta ovat reilusti kauempana kuin alueen asemakaavojen tyypillinen vähimmäisetäisyys 4 metriä.
Tonttien käyttötarkoituksen muutoksella ja tehokkuuden nostamiselle ei ole vaikutuksia alueen autoliikenteen määrään.
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisua koskee yksi erityistavoite: riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käytössä varmistettava tonttimaan
riittävyys. Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Yleiskaava
Helsingin Yleiskaava 2002:ssa Liikkalankujan länsipuoli on kerrostalovaltaista asumisen ja toimitilojen aluetta, Liikkalankujan itäpuoli on pientalovaltaista asumisen aluetta, Nyt laadittu kaavaratkaisu on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on Itäväylän varressa asuntovaltaista aluetta
A2, jonka korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0 2,0. Länsipuolella
alue on asuntovaltaista aluetta A4, jossa korttelitehokkuus on
pääasiassa alle 0,4. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.
Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaavat nro 10118 (tullut voimaan
26.11.1993) ja 11577 (tullut voimaan 23.2.2007). Kaavojen mukaan tontti 45459/4 on toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY),
jonka tonttitehokkuus on e=0,5. Tontti 45459/6 on asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialuetta (AL), jonka rakennusoikeuden
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määrä 760 k-m2. Tontti 45460/10 on asuinrakennusten korttelialuetta (A), jonka tonttitehokkuus on e=0,25.
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Kiinteistörekisteri
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan.
Maanomistus
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Katualueet ovat kaupungin omistuksessa.
Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 tonttien omistajien hakemuksesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:
Helen Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
kaupunginmuseo
kiinteistöviraston tonttiosasto
pelastuslaitos
rakennusvirasto
ympäristökeskus
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti lukuun ottamatta havainneaineistoa. OAS:sta ilmenevä kuvaus alueelle
suunnitellusta maankäytöstä oli havainnekuvana nähtävillä kulttuurikeskus Stoassa sekä 15.5.2017 asukastilaisuudessa.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin uutisten itäpainoksessa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 8.5. 29.5.2017
seuraavissa paikoissa:
info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
Kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1 (nähtävillä lisäksi
havainneaineistoa)
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Asukastilaisuus pidettiin 15.5.2017 Kulttuurikeskus Stoassa.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Ympäristökeskuksen kannanotto kohdistui ilmastonmuutoksen
hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen teemaan, liikenteen meluhaittoihin ja maaperän pilaantuneisuuteen. Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui Liikkalankuja 8 / Vehkalahdentie 38
tontilla olevan rakennuksen kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Kannanotossa esitetään, että jatkosuunnittelussa pyritään etsimään
keinoja, joiden avulla mainittu rakennus voidaan säilyttää. Kiinteistöviraston tonttiosasto on ilmoittanut, että yksityisille maanomistajille aiheutuu kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista
merkittävää hyötyä, joten tonttiosasto käy mainitun päätöksen
mukaiset neuvottelut.
Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevissa viranomaisten
kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kaavassa on annettu liikennemelun torjuntaan, maaperän puhdistamiseen ja viherkertoimen soveltamiseen liittyviä määräyksiä.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Yhteenveto mielipiteistä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevia mielipidekirjeitä saapui kaksi kappaletta. Lisäksi suullisia
mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa.
Mielipiteet kohdistuivat mm. rakentamistehokkuuteen yleisesti,
kerrostalojen kerroslukumäärään ja uudisrakentamisen vaikutuksiin Liikkalantie 8 tontille.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että AP-tontin
rakentamisalueita on siirretty kauemmas Liikkalantie 8 tontista.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 13.10. 13.11.2017
Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle
26.9.2017 ja lautakunta päätti 26.9.2017 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.
Muistutukset
Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus, jossa esitetyt huomautukset kohdistuivat Liikkalankuja 8 / Vehkalahdentie 38 tontilla olevaan nykyiseen rakennukseen. Muistutuksessa esitetään, että rakennuksen säilyttämistä tulisi vielä kaavatyön yhteydessä tutkia.
Viranomaisten lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. ELY-keskuksen lausunnossa esitetyt huomautukset kohdistuivat melumääräyksiin.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Helen Sähköverkko Oy
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Pelastuslaitos on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.
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Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset:
ELY-keskuksen lausunnon johdosta:
Julkisivujen ääneneristävyyttä koskevaan määräykseen on
Asunnot eivät saa rajoittua ainoastaan merja tarvittaessa suojata melulta siten, että niillä saavutetaan
Muut täydennykset ja tarkistukset:
Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä ympäristöhäiriöiden ja maaperätietojen osalta.
Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.
Tarkistetun kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
26.9.2017 päivätyn ja 6.2.2018 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12472 hyväksymistä.
Helsingissä 6.2.2018
Marja Piimies

HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Oas 1297-00/17
Hankenro 4386_3
HEL 2016-014292
21.4.2017
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LIIKKALANKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Alueen Itäväylän varressa oleville tonteille suunnitellaan
asuinkerrostaloja viereisen kerrostalorivistön jatkeeksi. Nykyiset rakennukset on purettava uudisrakentamisen johdosta. Rakentamattomalle tontille Liikkalankujan itäpuolella
suunnitellaan rivitaloasuntoja.
Suunnittelun alue ja tavoitteet

Tavoitteena on mahdollistaa nykyistä kaupunkikuvaa luontevalla
tavalla täydentävä asuinrakentaminen ja alueen maankäytön maltillinen tehostaminen.
Osallistuminen ja aineistot
Kaavoittaja on tavattavissa mahdollisia kysymyksiä varten maanantaina 15.5.2017 klo 18.00 19.30 kulttuurikeskus Stoan kerhohuoneessa, osoitteessa Turunlinnantie 1.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
on esillä 8.5. 29.5.2017 seuraavissa paikoissa:
kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Aineistoon voi käydä tutustumassa kaupunkisuunnitteluviraston
info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 29.5.2017. Niille,
jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki,
Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla
helsinki.kirjaamo@hel.fi.
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika
tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä sivulla.
Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
seurat ja yhdistykset
Puotila-seura
Helsingin Yrittäjät
asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
kaupunginmuseo
kiinteistöviraston tonttiosasto
pelastuslaitos
rakennusvalvontavirasto
rakennusvirasto
ympäristökeskus
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Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, kaupunkikuvaan ja
liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun
merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.
Suunnittelun taustatietoa
Helsingin kaupunki omistaa Liikkalankujan katualueen. Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tonttien
omistajien hakemuksista. Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan
maankäyttösopimuksen tontinomistajan kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1993 ja
2007) ja niissä tontti 45459/4 (Liikkalankuja 6) on merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi, tontti 45459/6 (Liikkalankuja 8)
asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi ja tontti
45460/10 (Liikkalankuja 1) asuinrakennusten korttelialueeksi.
Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty osin
kerrostalovaltaseksi asumisen ja toimitilojen alueeksi ja osin pientalovaltaiseksi asumisen alueeksi.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) alue on merkitty osin
asuntovaltaiseksi alueeksi A2 ja osin asuntovaltaiseksi alueeksi
A4.
Liikkalankuja 6 tontilla sijaitsee nykyisin 2-kerroksinen toimitilarakennus (valmistunut 1991) ja Liikkalankuja 8 tontilla 3-kerroksinen
liike- ja asuinrakennus (valmistunut 1945). Liikkalankuja 1 tontti
on rakentamaton.
Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Mikko Näveri, arkkitehti, p. (09) 310 37331, mikko.naveri@hel.fi
Liikenne
Jussi Jääskä, insinööri, p. (09) 310 37129, jussi.jaaska@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaalisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee,
twitter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee)
sekä Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Satama

Kantakaupunki C2

Puolustusvoimien alue

Lähikeskusta C3

Virkistys- ja viheralue

Asuntovaltainen alue A1

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Pikaraitiotie
Raideliikenteen yhteystarve
Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen
Kaupunkibulevardi

Asuntovaltainen alue A2
Asuntovaltainen alue A3

Viheryhteys
Rantaraitti

Asuntovaltainen alue A4

Vesialue

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Rautatie asemineen

Toimitila-alue
Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Metro asemineen
Raideliikenteen
runkoyhteys

Pääkatu
Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibulevardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus
Baanaverkko
Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen
Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

