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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelia 33399 (A,
AO) sekä osaa Kuninkaantammenrinteen katualuetta Kuninkaantammen eteläosassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa 3 5-kerroksisten puukerrostalojen rakentamisen sekä katusuunnittelun kannalta tarpeettomaksi jääneen katualueen liittämisen tonttiin ja
puistoon.
Tavoitteena on korttelin rakentaminen nykyistä asemakaavaa tehokkaammin kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla sekä pääkadun tiiviimpi rajaaminen, toisaalta rakentaa puoliavoimia pihoja
puiston suuntaan. Kadun varteen osoitetaan liiketilaa rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, mikä mahdollistaa palveluiden sijoittumisen alueelle. Pohjavesiolosuhteista johtuen asukaspysäköinti toteutetaan tonteilla maanpäällisenä pysäköintilaitoksena, joka katetaan pihakannella. Suunnittelussa painotetaan
ekologisesti kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
ja muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutumisen eli resilienssin
edistämiseksi.
Uutta kerrosalaa on 3 700 k-m², yhteensä kerrosalaa on 7 700 km². Tämän lisäksi tulee rakentaa liiketilaa 100 k-m². Asukasmäärän lisäys nykyiseen asemakaavaan verrattuna on noin 100, kokonaismäärä on noin 200 asukasta. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=0,96.
Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. Kaavaratkaisun toteuttaminen ei edellytä uusia
investointeja teknisen huollon verkostoihin, katuihin tai viheralueisiin.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on tarpeettomaksi jääneen katualueen osan liittäminen tonttiin ja puistoon, sekä nykyistä asemakaavaa tehokkaampi rakentaminen kaupunkikuvallisesti tärkeässä
korttelissa. Kaavaratkaisu edellyttää liiketilan rakentamista, mikä
edistää tavoitetta palveluiden sijoittumisesta alueelle.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että se toteuttaa AM-ohjelman asuntotuotantotavoitteita, edistää energiatehokasta rakentamista sekä varautuu
sään ääri-ilmiöihin.
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Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 8 014 m2.
Kaavaratkaisun myötä alueen kerrosala kasvaa 3 700 k-m², yhteensä kerrosalaa on 7 700 k-m². Tämän lisäksi tulee rakentaa liiketilaa 100 k-m². Asukasmäärän lisäys nykyiseen asemakaavaan
verrattuna on noin 100, kokonaismäärä on noin 200 asukasta.
Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=0,96.
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Alue on pääosin asuntorakentamiseen kaavoitettua, mutta edelleen virkistyskäytössä olevaa metsää.
Nykyisen asemakaavan mukaan Kuninkaantammenrinnettä reunustaa kolme- ja neljäkerroksinen kerrostalo (tontti 33399/1) ja
muu osa korttelia tulee toteuttaa kaksikerroksisina erillispientaloina (tontit 33399/2-3). Lisäksi alueeseen kuuluu osa Kuninkaantammenrinteen kiertoliittymäksi osoitettua katualuetta. Kiertoliittymästä on myöhemmin luovuttu ja alue on jäänyt katusuunnittelun
kannalta tarpeettomaksi.
Alueen pohjoispuolella korttelissa 33398 sijaitsee Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran rajatarkastusasema. Nykyisessä asemakaavassa kortteliin on osoitettu 3 5-kerroksisia asuintaloja.
Kaava-alueen ympäristön katujen ja vesihuollon rakennussuunnittelu on valmistumassa. Alueen etelä- ja itäpuolella on käynnissä
Helene Schjerfbeckin puiston vaiheittainen rakentaminen. Puisto
on osa alueellista hulevesijärjestelmää.
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Korttelialueelle rakennetaan puurakenteisia asuinkerrostaloja, joiden kerrosluku vaihtelee kolmesta viiteen (tontit 33399/4-5). Kaupunkikuvallisena tavoitteena on rajata Kuninkaantammenrinteen
katutilaa yhtenäisellä rakennuksella ja toisaalta muodostaa puoliavoimia pihoja Helene Schjerfbeckin puiston ja Muotokuvankadun välillä. Kuninkaantammenrinteen varren rakennukseen tulee
rakentaa liiketila, joka on varusteltu rasvanerottelukaivolla. Rakennusten ensimmäisen kerroksen julkisivuissa tulee olla ikkunoita ja ovia riippumatta sisätilojen käyttötarkoituksesta. Helene
Schjerfbeckin puistoa vasten tulee tontin puolelle rakentaa kivimuuri tai kivikorimuuri.
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Pohjavesiolosuhteista johtuen asukaspysäköinti toteutetaan tonteilla maanpäällisenä pysäköintilaitoksena, joka katetaan pihakannella. Jätehuoneet tulee sijoittaa rakennukseen. Ensimmäisen
kerroksen asuntojen tai pihakannelle avautuvien asuntojen yhteyteen tulee rakentaa maantasopiha tai terassi. Hämeenlinnanväylän läheisyydestä johtuen tulee kaikki parvekkeet asumisviihtyvyyden varmistamiseksi lasittaa. Asuinrakennusten kattomuotona tulee olla loiva, rakennuksen pitkän sivun suuntaisesti viettävä pulpetti- tai harjakatto.
Rakentamisessa on pyrittävä korkeaan energiatehokkuuteen ja
tonteilla on tuotettava uusiutuvaa energiaa. Asuinrakennusten
kattopinnat tulee hyödyntää joko viherkattoina tai aurinkosähkön
tuottamiseen. Uusiutuvan energian hyödyntämiseen tarkoitetut
laitteet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria. Tonttien vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoiteluku. Hulevesiä viivytetään tonteilla sadepuutarhoissa. Kaikkiin yksikerroksisiin rakennusosiin, talousrakennuksiin, polkupyörä- ym. katoksiin tulee rakentaa viherkatto.
Asukkaiden käyttöön on rakennettava riittävät varastotilat ja vähintään seuraavat yhteistilat:
- 1 talosauna/tontti
- 1 talopesula/korttelialue
- harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 % asemakaavaan merkitystä kerrosalasta.
Puisto (VP)
Osa nykyistä Kuninkaantammenrinteen katualuetta liitetään Helene Schjerfbeckin puistoon. Puisto tulee valmistuttuaan toimimaan asukkaiden lähipuistona sekä osana seudullista virkistysyhteyttä ja alueellista hulevesijärjestelmää.
Liikenne
Lähtökohdat
Kaava-alueella oleva katualueen osa on jäänyt tarpeettomaksi.
Muita katu- ja liikennealueita ei kaava-alueella ole.
Kaavaratkaisu
Katualueen osa muutetaan osaksi korttelialuetta ja puistoa.
Kaavaratkaisu lisää ajoneuvoliikennettä lähikatuverkossa noin 50
ajon./vrk.
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Palvelut
Lähtökohdat
Alueen julkiset ja kaupalliset palvelut sijoittuvat Kuninkaantammen keskustaan Kuninkaantammenaukiolle ja pääkatujen varteen
asuinrakennusten maantasokerroksen liiketiloihin. Kannelmäki
palveluineen sekä Myyrmäen aluekeskus ovat noin kahden kilometrin päässä. Virkistyspalveluista Pitkäkosken ulkoilumaja sijaitsee Kuninkaantammessa ja Paloheinän maja sekä Haltialan tila
kävelyetäisyydellä Keskuspuistossa.
Kaavaratkaisu
Korttelia reunustavan pääkadun, Kuninkaantammenrinteen varteen tulee rakentaa liiketilaa 100 k-m² rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen alueen palvelujen täydentämiseksi.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Luonnonympäristö
Lähtökohdat
Alue kuuluu Mätäjoen valuma-alueeseen ja on nykyisin kuusivaltaista, paikoin kosteapohjaista metsää. Alueen läpi kulkee Helsingin metsäverkoston osana kehitettävä poikittainen, nykyisellään
osittain katkonainen, yhteys.
Kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan linnustollisesti arvokkaaseen Hakuninmaan metsäpuistoon (arvoluokka III), jossa on kohtalaisen runsas linnusto.
Kaavaratkaisu
Alueen rooli osana metsäverkoston yhteyttä on tunnistettu ja alueen rajautuminen Helene Schjerfbeckin puistoon on otettu huomioon kaavaratkaisussa. Tonttien puistonvastaisille sivuille, itä- ja
eteläreunalle on kaavassa osoitettu istutettava alueen osa, jossa
on oltava puita ja pensaita. Lisäksi rakentamattomat tonttiosat,
joita ei käytetä leikkipaikkoina tai kulkuteinä, tulee istuttaa tai
osoittaa asukkaiden viljelyalueeksi.
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Ekologinen kestävyys
Lähtökohdat
Kuninkaantammessa ekologinen kestävyys on asemakaavoituksen keskeisenä lähtökohtana. Alue toimii sekä uudenlaisten ratkaisujen pilottialueena, että jo aiemmin koestettujen ratkaisujen
jalkauttajana osaksi normaalirakentamista. Teemoja ovat mm.
energiatehokkuus, uusiutuvan energian tuottaminen, puurakentaminen ja viherkatot. Kuninkaantammi on lisäksi Helsingin hulevesistrategian pilottialue, jonka erityisteemana on hulevesien luonnonmukainen käsittely ja viivytys.
Kaava-alue sijaitsee tehokkaan joukkoliikenteen runkolinjan varrella.
Kaavaratkaisu
Rakentamisessa on pyrittävä korkeaan energiatehokkuuteen ja
tonteilla on tuotettava uusiutuvaa energiaa. Rakennusten tulee
olla pääosin puurakenteisia. Asuinrakennusten kattopinnat tulee
hyödyntää viherkattoina ja/tai aurinkosähkön tuottamiseen. Alueella sovelletaan Helsingin viherkerrointa työkaluna riittävän vihertehokkuuden ja urbaanin resilienssin määrittelemiseksi. Hulevesiä viivytetään tonteilla ensisijaisesti sadepuutarhoissa. Kaikkiin
yksikerroksisiin rakennusosiin, talousrakennuksiin, polkupyöräym. katoksiin tulee rakentaa viherkatto.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Kaava-aluetta rajaavan katuverkon katusuunnitelmat on laadittu
vuoden 2017 aikana ottaen huomioon valmisteilla oleva kaavamuutos.
Kaavaratkaisu
Kaava-alue tulee liittymään alueelle suunniteltuun yhdyskuntateknisen huollon verkkoon. Alueen poikki kulkevat nykyiset vesihuollon yhteydet korvataan katualueille sijoittuvilla vesihuoltolinjoilla.
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat
Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin
+31,3 +34,8. Maanpinta on topografialtaan loivapiirteistä ja viettää pääosin koillisesta lounaaseen. Alueen maaperä on pääosin
kitkamaata, hiekkaa ja moreenia. Alueen koillisosaan ulottuu ohut
savikerros, jonka päällä on hiekkaa. Maapeitteen paksuus alueella vaihtelee välillä noin 0 6 m.
Pohjaveden pinta alueella on lähellä maanpintaa. Alueen koillisreunassa sijaitsevasta pohjaveden havaintoputkesta on tehty pohjaveden pinnan korkeusaseman mittauksia välillä 2011 2016.
Pohjaveden pinnan korkeus on kyseisenä aikana vaihdellut välillä
+29,6 +31,6. Maanpinnan korkeusasema pohjaveden havaintoputken kohdalla on +31,3. Koska kaava-alue sijoittuu ympäristöön
nähden alavalle alueelle, saattaa savialueella esiintyä lievästi paineellista pohjavettä.
Kaavamuutosalueelta ei ole tiedossa maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa. Alueen lähistöllä, Akvarellikadun ja Turkoosikujan alueilla on kadun rakentamisen yhteydessä todettu jätejakeita,
jotka on poistettu kesällä 2017.
Kaavaratkaisu
Alue on maaperäolosuhteiltaan normaalisti rakennettavaa ja rakennukset voidaan pääosin perustaa maan varaan tai massanvaihdon välityksellä kantavan pohjamaan varaan. Pohjarakentamiseen liittyvät ratkaisut tehdään toteutusvaiheen pohjatutkimusten perusteella. Verrattain laajan valuma-alueen sekä kaavan
keskimääräisen maanpinnan korkeusaseman vuoksi on pohjaveteen liittyvien kosteusongelmien hallintaan kiinnitettävä erityistä
huomiota. Rakennusten korkeusasema tulee valita siten, että perustusten kuivatustaso on pohjaveden pinnan korkeusaseman
(+31,6) yläpuolella.
Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Asemakaava-alue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitotien 22L lounaaseen lähtevien lentoreittien välittömässä läheisyydessä, mutta jää nykyisen ja vuoden 2025 kehitysennustetta kuvaavan lentomelualueen LDEN > 55 dB ulkopuolelle. Lentoreiteistä johtuen aluetta rasittaa kuitenkin alueen yli ja vieritse lentävien koneiden äänet. Finavian esittämän arvion mukaan Helsinki-
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Vantaalta lähtevistä lennoista 20 25 % suuntautuu kaavoitettavan
alueen yli ja vieritse.
Hämeenlinnanväylän liikennemelu jää alle ohjearvotason 55 dB
kaavamuutosalueella.
Kaavaratkaisu
Kaava-alueen voidaan tulkita sijoittuvan tällä hetkellä käytössä
olevan Helsinki-Vantaan lentoaseman vuoden 2025 kehitysennustetta kuvaavan lentomelualueen vyöhykkeelle LDEN 50 55 dB.
Jotta alueen yli ja vieritse lentävien koneitten äänet eivät aiheuttaisi asuinrakennusten sisätiloihin häiriötä, edellytetään kaavassa
asuinhuoneiden ulkokuorelta 32 dB äänitasoeroa lentoliikenteen
melua vastaan. Vaatimus suojaa myös Kuninkaantammenrinteen
liikennemelulta siten, että sisätiloissa saavutetaan ohjearvot.
Nykytilanteen ja aiemmin koko Kuninkaantammen alueelta laaditun ympäristömeluselvityksen perusteella kaavan arvioidaan luovan edellytykset myös melulta suojaisten piha-alueiden sijoittumiselle kortteliin. Asumisviihtyvyyden varmistamiseksi tulee kuitenkin alueen parvekkeiden olla lasitettuja.
Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Kuninkaantammen alueelle on osayleiskaavavaiheessa laadittu
hulevesien hallintasuunnitelma (FCG Oy, 2007/2009). Kuninkaantammeen on rakennettu suunnitelman pohjalta alueellinen hulevesijärjestelmä. Asemakaavassa on määräyksiä tonttien hulevesien
viivyttämisestä.
Osayleiskaavavaiheessa on laadittu Kuninkaantammen ympäristömeluselvitys (Akukon Oy, 2010). Asemakaavassa on meluntorjuntaa koskevia määräyksiä.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelin rakentamisen tehokkaammin
nykyiseen kaavaan verrattuna. Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei
aiheudu kaupungille kustannuksia.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön
ja kaupunkikuvaan
Kaavan toteuttaminen vaikuttaa yhdyskuntarakenteeseen tiivistävästi nykyiseen kaavaan verrattuna: yhden kerrostalon ja erillis-
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pientalojen sijaan kortteli toteutetaan kokonaan rakenteeseen sopivina kerrostaloina. Liiketila mahdollistaa palveluiden sijoittumisen alueelle.
Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Sekä kaavamuutoksen mukainen, että voimassa olevan kaavan
mukainen rakentaminen muuttaa nykyisen metsäalueen rakennetuksi. Tämän myötä kaavaratkaisu vaikuttaa linnustollisesti arvokkaan Hakuninmaan metsäpuiston pienentymiseen.
Kaavassa on määräykset viherrakentamisesta korttelin pihoille
sekä puiden ja pensaiden istuttamisesta puiston puoleisille reunoille. Tonteille istutettavat puut täydentävät Helene Schjerfbeckin
puiston kautta jatkossa kulkevaa metsäverkoston kehitettävää yhteyttä.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Kaava vahvistaa runkolinja 560 käyttäjämäärää. Nykyiseen kaavaan verrattuna liikennemäärät kasvavat noin 50 ajon./vrk.
Kaavan toteutumisella ei ole vaikutuksia alueelle rakennettavalle
yhdyskuntateknisen huollon verkostolle.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Puurakentaminen hillitsee rakentamisaikaisia ilmastopäästöjä
huomattavasti tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna. Energiatehokas rakentaminen vähentää rakennuksen käytön aikaisia ilmastopäästöjä tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna. Viherkatot ja hulevesien viivyttäminen korttelialueilla ehkäisee kaupunkitulvien syntymistä sään ääri-ilmiöiden yleistyessä ilmaston lämmetessä.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
Suunnitelma luo edellytykset viihtyisälle ja terveelliselle ympäristölle. Kortteleissa toteutettavat yhteistilaratkaisut (asukastilat, talosaunat ja -pesulat) sekä vehreät pihat kannustavat asukkaita aktiiviseen ja yhteisölliseen elämään.
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TOTEUTUS
Kaava-alue kuuluu Kuninkaantammen toteuttamisprojektiin.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston päätös 14.12.2017). Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Kuninkaantammen osayleiskaava

Voimassa olevassa Kuninkaantammen osayleiskaavassa (2008)
alue on merkitty kaupunkipientalojen korttelialueeksi (Akp), jolle
saa rakentaa myös rakenteeseen sopivia kerrostaloja ja asuinympäristöön soveltuvia liike- ja työtiloja.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on osayleiskaavan mukainen.
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Maanalainen yleiskaava
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on pääosin kallioresurssialuetta, joka soveltuu maanalaisten tilojen rakentamiseen.
Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 12166 (tullut voimaan
11.10.2013) sekä asemakaava nro 12150 (tullut voimaan
28.2.2014). Niiden mukaan alue on asuinrakennusten korttelialuetta, erillispientalojen korttelialuetta sekä katualuetta.
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
Maanomistus
Helsingin kaupunki omistaa alueen.
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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 kaupungin aloitteesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
pelastuslaitos
kaupunkiympäristötoimiala (ent. asuntotuotantotoimisto, ent.
kiinteistöviraston geotekninen osasto, ent. kiinteistöviraston
tilakeskus, ent. kiinteistöviraston tonttiosasto, ent. rakennusvalvontavirasto, ent. rakennusvirasto, ent. ympäristökeskus).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset -lehdessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 30.10. 17.11.2017 seuraavissa paikoissa:
info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
Kannelmäen kirjastossa, Klaneetintie 5
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai valmisteluaineistosta ei
saatu viranomaisten kannanottoja.
Mielipiteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai valmisteluaineistosta ei
saatu mielipiteitä.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 27.4. 28.5.2018
Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle
10.4.2018 ja lautakunta päätti 10.4.2018 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.
Muistutukset
Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.
Viranomaisten lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelujen
(HSY) lausunto sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnossa esitettiin seuraavaa:
Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä vesihuollon lisärakentamista
eikä rakennettujen vesihuoltolinjojen siirtämistä. Tontin koillisosassa sijaitsee käytössä olevat vesijohto, jätevesi- ja hulevesiviemärit, jotka jäävät asemakaavamuutoksen mukaisen uuden rakennusalan alle. Vesihuoltolinjat voidaan hylätä, kun tontin pohjoispuoliset katualueet ja niille suunnitellut vesihuoltolinjat on rakennettu.
Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen
Sähköverkko Oy.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen huomautusten johdosta.
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Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle
Asemakaavoituspalvelu totesi (11.2.2019) kirjeessään kaupunginhallitukselle, ettei annettu lausunto anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta.
Helsingissä 11.2.2019

Marja Piimies

Oas 1322-00/17
Hankenro 0585_11
HEL 2017-010533
17.10.2017
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

MUOTOKUVANKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kuninkaantammen Muotokuvankadun eteläpuolella suunnitellaan
rakentamattoman asuinrakennusten ja erillispientalojen korttelin
33399 muuttamista puukerrostalokortteliksi. Kortteliin liitetään osa
Kuninkaantammenrinteen katualuetta. Rakennusten kerrosluku
vaihtelee kolmesta neljään.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee rakentamatonta korttelia 33399 ja osaa
Kuninkaantammenrinteen katualuetta. Tavoitteena on kolme- ja nelikerroksisten puukerrostalojen rakentaminen. Pysäköinti sijoitetaan pihakannen alle. Kuninkaantammenrinteen varteen osoitetaan liiketilaa.
Suunnittelussa painotetaan ekologisesti kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutumi-
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sen eli resilienssin edistämiseksi. Uusia asukkaita tulee nykyiseen asemakaavaan verrattuna noin 100 lisää, kokonaismäärä on noin 200 asukasta.
Osallistuminen ja aineistot
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (havainnekuvia) on esillä 30.10. 17.11.2017 seuraavissa paikoissa:
Kannelmäen kirjastossa, Klaneettitie 5
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Aineistoon voi käydä tutustumassa 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 17.11.2017. 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
Kaarela-Seura, Kårböle Gille
Helsingin Yrittäjät
Helsingin seudun kauppakamari
asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
pelastuslaitos.
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Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkikuvaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien
vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut
viranomaiset ja osalliset.
Suunnittelun taustatietoa
Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta.
Voimassa olevassa asemakaavassa (2013) alue on merkitty asuinrakennusten korttelialueeksi, erillispientalojen korttelialueeksi ja katualueeksi. Alue on rakentamaton.
Voimassa olevassa Kuninkaantammen osayleiskaavassa (2008) alue
on merkitty kaupunkipientalojen korttelialueeksi, jolle saa rakentaa
myös rakenteeseen sopivia kerrostaloja ja asuinympäristöön soveltuvia
liike- ja työtiloja.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) on
merkintä, jonka mukaan tämä yleiskaava ei korvaa voimassa olevaa
Kuninkaantammen osayleiskaavaa.
Lisätiedot
Maankäyttö
Ulla Jaakonaho, arkkitehti, p. (09) 310 37113,
ulla.jaakonaho@hel.fi
Suvi Tyynilä, tiimipäällikkö, p. (09) 310 37264,
suvi.tyynila@hel.fi

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