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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Laajasalossa Gunillantiellä toimivaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Hekan)
varikkoa. Tontilla on aikaisemmin toiminut lämpökeskus. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden huoltovarikon ja asuinkerrostalojen
rakentamisen tontille. Tavoitteena on purkaa varikkona toimiva
entinen lämpökeskus ja rakentaa uusi huoltovarikko, maanalaisia
pysäköintitiloja ja pihakannen päälle kolme asuinkerrostaloa.
Uutta asuntokerrosalaa on 5 400 k-m², varikkokerrosalaa on 600
k-m² ja uutta liike- tai palvelutilaa vähintään 100 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 120 asukasta.
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.
nro 6994), jossa osoitetaan suunnittelualueen bussipysäkille uusi
sijainti ja tarkennetaan Gunillantien itäosan liikennejärjestelyitä.
Helsingin kaupunki omistaa korttelialueen. Kaavaratkaisu on tehty
kaupungin aloitteesta.
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta ei
tehty muistutuksia.
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnossaan HSY totesi, ettei muutosehdotus edellytä vesihuollon lisärakentamista eikä rakennettujen vesihuoltolinjojen siirtämistä. Kaavaehdotukseen tehtiin vähäisiä
muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen
viimeisessä luvussa.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Helsingin kaupungin
asunnot Oy:n (Hekan) uuden huoltovarikon ja asuinkerrostalojen
rakentaminen entisen lämpökeskuksen tontille. Suunnitelma edistää alueella uutta asuinrakentamista ja parantaa asumisen palveluita.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista edistämällä asuntotuotantoa. Kaavaratkaisulla luodaan
edellytykset monipuolistuvalle asuntokannalle ja laadukkaalle
kaupunkiympäristölle sekä parannetaan kiinteistökannan laatua
rakentamalla Hekan huoltovarikolle tarkoituksenmukaiset uudet
tilat. Maantasokerrokseen tulee varikkotilojen lisäksi liike- ja palvelutilaa, joka mahdollistaa paikallista liike- ja harrastustoimintaa

6 (20)
ja osaltaan vahvistaa kaupunginosan elinvoimaisuutta, omaleimaisuutta ja turvallisuutta.
Mitoitus
Kaava-alueen pinta-ala on 8 470 m2, josta tonttimaata on 3 610
m2, katualuetta 3 080 m2 ja virkistysaluetta 1 780 m2.
Yhteensä tontille osoitetaan 5 400 k-m² asumista, 600 k-m² varikkotiloja ja 100 k-m² liike- tai palvelutilaa. Kaavaratkaisun myötä
tontin kerrosala kasvaa yhteensä 4 800 k-m².
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Suunnittelualue sijaitsee Yliskylän eteläosassa, joka on rakentunut pääosin 1970-luvun alussa. Lähiympäristöä määrittävät väljästi rakennetut suuret kerrostalokorttelit ja niiden metsäiset ja kallioiset piha-alueet. Gunillantien ympäristö on metsälähiöille tyypillisesti väljä ja puuston reunustama, mutta on täydennysrakentamisen myötä muuttumassa rakennusten rajaamaksi, tiiviimmäksi
katuympäristöksi. Tien länsipäähän Lorentzinkallion tuntumaan
rakentuneet uudet rakennukset rajaavat selkeästi katutilaa.
Suunnittelualueen pohjois- ja eteläpuolella on 4 5-kerroksisia kerrostalokortteleita. Pohjoisen puoleiset korttelit sijaitsevat suunnittelualuetta korkeammalla kallion laella. Viime vuosina alueella on
ollut vireillä useita hankkeita, jossa kaupunkirakennetta on tiivistetty rakentamalla lisäkerroksia ja täydentämällä kortteleita uusilla
pistemäisillä kerrostaloilla erityisesti kadun varressa. Gunillantien
eteläpuolelle ja Svanströminkujalle on suunnitteilla ja rakenteilla
7 8-kerroksisia asuinkerrostaloja ja tyhjillään olevaa liiketilaa ollaan korvaamassa uudella asuinkerrostalolla ja myymälätilalla.
Myös Reiherintien ja Gunillantien kulmaan on suunnitteilla asuinkerrostaloja.
Alueella nykyisin sijaitseva rakennus on toiminut alun perin alueellisena lämpökeskuksena. Se on rakennettu vuonna 1969 (suunnittelijana arkkitehti Kalevi Ruokosuo) ja muutettu vuonna 1983
kiinteistöyhtiön huolto- ja varikkotiloiksi. Samalla pohjakerroksen
ikkunallinen kattilahuone on muutettu monitoimitilaksi, joka on toiminut harrastekäytössä. Osa tontista on rakentamatonta metsämaastoa, jolle 1968 kaavoitettu pysäköintialue on jäänyt toteutumatta.
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Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevan Aake Pesosen puiston
kallion korkeimmalla laella on toisen maailmansodan aikaisen ilmatorjunta-aseman rakennelmia. Mäen laelta aukeaa näköala
puiden lomitse merelle Suomenlinnan suuntaan.
Asuinrakennusten korttelialue (AK)
Nykyinen varikkorakennus puretaan ja tonttialuetta kasvatetaan
Gunillantien ja Gunillanpolun risteykseen asti nykyiselle rakentamattomalle pysäköintialueelle. Tontille osoitetaan rakennusoikeutta 5 400 k-m2 viisi-, seitsemän- ja kahdeksankerroksisille
asuinkerrostaloille.
Rakennusten kokonaisuus sijoittuu Gunillantien varteen kadun
kahden mutkan väliin siten, että etenkin idästä saapuessa erikorkuiset rakennukset muodostavat vaihtelevan näkymän kadun
päätteenä. Puiston puolelta ylärinteestä rakennusten mittakaava
on pienempi. Pistetalojen kaikista asunnoista avautuu näkymiä eri
suuntiin ja vastaavasti ympäristössä säilyy näkymiä metsäiseen
kaupunkimaisemaan uusien rakennusten välistä. Rakennusten
pihakannen päältä nousevat vaaleat julkisivut sovittautuvat alueen
muuhun selkeäpiirteiseen rakennuskantaan. Selkeää ja yksinkertaista rakennushahmoa korostavat lisäksi yhtenäistä julkisivupintaa muodostavat parvekelinjat.
Gunillantien puoleiset kahdeksan- ja seitsemänkerroksiset asuinrakennukset sijoittuvat kannen reunalle. Niiden ensimmäinen kerros on Gunillantien tasossa, jossa sijaitsee kerrostalojen sisäänkäyntien ja varikon lisäksi vähintään 100 k-m2 aukiolle avautuvaa
liike-, toimisto-, työ- tai palvelutilaa. Asuinkerrostalojen pääsisäänkäynnit ja oleskelupiha sijaitsevat toisessa kerroksessa varikon ja
pysäköintikannen päällä, jonne on käynti Gunillanpolun päästä.
Piha-alue kansipihalla on suojattu liikennemelulta ja mahdollisilta
varikon ääniltä sekä mahdollistaa luontevan liittymisen ympäröivään maastoon, jossa on suuret korkeuserot. Pihatasojen välille
rakennetaan ulkoporras.
Pihakannen tason alapuolella rakennusten pohjakerroksen tulee
poiketa väriltään, materiaaliltaan tai pintakäsittelyltään yläpuolisista kerroksista. Pohjakerros eroaa toiminnallisesti muusta korttelista ja sen tulee liittyä luontevasti ympäröivään katutilaan ja
vaihtelevaan kallioiseen maastoon. Gunillantien tasoon maantasokerrokseen osoitetaan 600 k-m2 rakennusoikeutta Hekan uusille varikkotiloille sekä mahdollistetaan pihakannen alainen pysäköintitila. Varikkotilan sisäänkäynti on Gunillantieltä. Huoltovarikon
toiminta tapahtuu pääosin sisätiloissa. Gunillantien puolella on
pieni aidattu huoltopiha ja varikon pysäköintialue. Katuun liittyvä
alueen osa rakennetaan aukiomaiseksi kiveyksellä ja rajataan varikon piha-alueesta matalalla muurilla, puilla ja istutuksilla.
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Lähivirkistysalue (VL)
Asuinrakennusten korttelialueen länsipuolelle rajautuva lähivirkistysalue säilyy pääpiirteissään ennallaan osana Aake Pesosen
puistoa. Lähivirkistysalueen eteläisestä kulmasta liitetään 130 m2
kaistale AK-korttelialueeseen, jotta tontin eri toiminnoille jää riittävästi tilaa ja jotta maaston tasoerot voidaan rakentamisen yhteydessä sovittaa pihaan. Aakenraitin linjaus alas Gunillantielle muutetaan kaavassa sijainniltaan ohjeelliseksi, jolloin se on puiston tulevan peruskorjauksen yhteydessä mahdollista korjata jyrkässä
maastossa nykyistä helppokulkuisemmaksi. Jatkosuunnittelussa
voidaan tutkia myös mahdollisuutta tuoda raitin pää bussipysäkkien suuntaan.
Liikenne
Lähtökohdat
Kaava-alueen eteläpuolinen Gunillantie on paikallinen kokoojakatu. Gunillantietä pitkin kulkevat bussilinjat 84 ja 802 Herttoniemen ja Itäkeskuksen metroasemille. Pysäkit sijaitsevat kaava-alueella. Varikon sisäänajon vuoksi toista pysäkkiä on siirrettävä n.
30 m. Uusi pysäkki sijoittuu uusien rakennusten väliin muodostuvalle pienelle aukiolle, jolta on yhteys ulkoportaita pitkin myös
korttelin pihakannelle.
Kaavamuutosalue on linnuntietä pitkin noin 700 m päässä lähimmältä suunnitellun pikaraitiotieverkon asemalta. Matkustusaika
Helsingin keskustaan on nykyisellään bussilla ja metrolla n. 35 minuuttia.
Gunillantien liikennemäärä on nykyisin noin 3 000 ajon. /vrk.
Kaavaratkaisu
Alueen liikenne pohjautuu nykyiseen katuverkkoon.
Gunillantieltä varikolle ja pysäköintiä varten tehdään uudet tonttiliittymät. Jalankululle varataan täydentäviä yhteyksiä korttelialueelle katualueella olevien yleisessä käytössä olevien jalkakäytävien lisäksi.
Kaavan autopaikkamääräykset ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan 15.12.2015 hyväksymän asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeen mukaiset. Asuntojen osalta vaaditaan 1 autopaikka/100 k-m² kohden (etäisyys linnuntietä lähimmälle runkolinjan tai metron pysäkille on yli 600 metriä). Kaupungin tai ARAn
vuokra-asuntojen osalta voidaan käyttää 20 % pienempää auto-
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paikkamääräystä ja yhteiskäyttöautojärjestelmään liityttäessä voidaan vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti sekä käyttää muita laskentaohjeen mukaisia vähennyksiä. Tontilla sijaitsevia pyöräpaikkoja velvoitetaan rakentamaan 1 pp/30 k-m2 ja asukkaiden vieraiden pysäköintiin on osoitettava 1 autopaikka/ 1 000
k-m2. Vieraspaikat on osoitettu kadunvarsipaikkoina Gunillanpolulle.
Tontin 49077/1 pysäköintipaikat rakennetaan pihakannen alle. Pihakannelle on mahdollista sijoittaa yksi liikkumisesteisille tarkoitettu autopaikka ja varikon piha-alueelle on mahdollista sijoittaa
sen tarvitsemia autopaikkoja. Yhteiskäyttöjärjestelmään kuuluvan
autopaikan saa rakentaa pysäköintitilan sisäänajon yhteyteen,
jotta yhteiskäyttöautojärjestelmän toiminta on mahdollista pysäköintitilan käyttöoikeuksista riippumatta.
Kruunusillat-pikaraitiotien rakennuttua matkustusaika Helsingin
keskustaan tulee olemaan n. 20 min.
Palvelut
Lähtökohdat
Alueen lähipalvelut sijaitsevat pääosin Laajasalon keskustassa n.
1,5 km päässä. Suunnittelualueen lounaispuolelle on suunnitteilla
uusi päivittäistavarakauppa osana uudisrakennusta.
Laajasalossa on useita kouluja, joista lähin, Tahvonlahden alaaste sijaitsee noin 400 metrin päässä. Samassa yhteydessä sijaitsee päiväkoti Tahvonlahti.
Nykyisen varikon pohjakerroksen monitoimitilassa paikallinen liikuntaseura järjestää harrastustoimintaa lähialueen asukkaille.
Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisussa tukeudutaan olemassa oleviin palveluihin.
Suunniteltujen asuinkerrostalojen kivijalkaan on lisäksi tulossa
uutta liike-, toimisto-, työ- tai palvelutilaa vähintään 100 k-m2.
Esteettömyys
Asemakaava-alueen mäkisessä maastossa tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömien yhteyksien järjestämiseen. Asuinrakennuksiin tulee järjestää käynti sekä kadun että pihakannen tasolta.
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Luonnonympäristö
Lähtökohdat
Suunnittelualueen kallioisilla rinteillä kasvaa mäntyjä ja lämpökeskuksen eteläpuolella ja rakentamattomalla pysäköintialueella on
kookasta puustoa, pääosin lehtipuita ja joitakin mäntyjä.
Alueella ei ole Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan erityisiä
suojelukohteita tai arvokkaiksi luontokohteiksi luokiteltavia alueita
(8.8.2019).
Kaavaratkaisu
Lähivirkistysalueella nykyinen kasvillisuus säilytetään. Aakenraitin
uusi linjaus edellyttää jonkin verran maaston muokkaamista. Tontilla nykyistä kalliomaastoa ja puustoa menetetään rakentamisen
seurauksena. Korttelialueen itä- ja lounaisnurkissa on mahdollista
säilyttää jonkin verran olemassa olevia puita. Piha-alueet sovitetaan pihamateriaaleiltaan ja kasvillisuudeltaan ympäröivään metsälähiöympäristöön. Kun kalliota joudutaan louhimaan lähivirkistysalueen rajalla, tulee louhittua kiviainesta hyödyntää piha-alueen ja lähivirkistysalueen reunan viimeistelyssä saumattomaksi.
Kaikille piha-alueille edellytetään puu- ja pensasistutuksia.
Ekologinen kestävyys
Lähtökohdat
Kaavamuutosalue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien
varrella. Nykyiset rakennukset ovat laajan peruskorjauksen tarpeessa, vajaakäytössä ja vaikeasti muokattavissa toiseen käyttötarkoitukseen.
Kaavaratkaisu
Korttelitehokkuuden nosto tiivistyvällä kaupunkialueella vahvistaa
ekologista, joukkoliikenteeseen perustuvaa kaupunkirakennetta.
Uudet asuinrakennukset ovat energiatehokkuudeltaan hyviä ja
niissä hyödynnetään uusiutuvaa energiaa.
Asuinrakennusten korttelialueelle sovelletaan Helsingin viherkerrointa työkaluna riittävän vihertehokkuuden ja urbaanin resilienssin määrittelemiseksi. Tontilla on monta keinoa saavuttaa kaavassa määrätty viherkertoimen taso. Pihatilan tiiviyden vuoksi
määrätyn tavoitetason saavuttaminen edellyttää todennäköisesti
sekä pihoihin että kattoihin kohdistuvia ratkaisuja. Tavoitteena on
ekologisesti kestävä ja viihtyisä korttelirakenne. Kallioisen tontin
vuoksi hulevesien imeyttäminen ei ole mahdollista kuin vähäisellä
osalla tonttia.
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Kaavaratkaisu mahdollistaa uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien teknisten laitteiden integroimisen rakennuksiin ja niiden
kattopinnoille.
Suojelukohteet
Lähtökohdat
Kaavamuutos koskee vain osaa Aake Pesosen puistosta. Viereisessä osassa puistoa sijaitsevat toisen maailmansodan aikaisen
ilmatorjunta-aseman rakenteet on asemakaavassa merkitty säilytettäviksi.
Kaavaratkaisu
Rakennusten korkeus on sovitettu ympäristöön niin, että kallion
laelta ilmatorjunta-asemalta avautuva merimaisema ei peity. Rakennusten räystäslinja on sovitettu olemassa olevien kerrostalojen korkeusasemiin. Selkeäpiirteisten rakennusmassojen välistä
avautuu näkymiä korttelin läpi niin, että metsälähiölle tyypillinen
tilallinen väljyys säilyy.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Kaavaratkaisu
Kaava-alue on liitettävissä nykyiseen verkostoon.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat
Maanpinnan korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin +23,5
+34,0. Maanpinnan topografia on paikoin jyrkkäpiirteistä. Alue sijoittuu kallio- ja kitkamaa-alueelle. Maapeitteen paksuuden kaavaalueella voidaan arvioivan vaihtelevan välillä 0 2 m. Pohjaveden
pinnan korkeusasemasta alueella ei ole havaintoja. Pohjavettä
saattaa esiintyä kalliopainanteissa. Maaperä on rakennettavuudeltaan hyvää.
Tontilla on tehty ympäristötekninen tutkimus, jonka mukaan maaperässä ei todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Näin ollen
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tutkimusalueen maaperää ei arvioida pilaantuneeksi, eikä sillä ole
tutkimusten perusteella kunnostustarvetta. Tutkimusalueella todettiin kahdessa pisteessä betoni- ja metallikappaleita. Näitä materiaaleja esiintyy vain vähäisiä määriä (<2 %) tai ne ovat kaivamisen yhteydessä kokonsa takia helposti poistettavissa. Vähäisiä
määriä jätettä arvioidaan olevan koko piha-alueella ja suurempia
kappaleita poistettujen öljysäiliöiden alueella. Jätteet tulee ottaa
huomioon tulevissa kaivutöissä
Kaavaratkaisu
Rakennukset ja rakenteet kaava-alueella perustetaan maanvaraan tai murskearinan välityksellä kallion varaan. Kaavaratkaisu
edellyttää louhintaa. Tontin länsireuna rajautuu lähivirkistysalueeseen, missä louhittavan rintauksen korkeus vaihtelee välillä noin
0 12 m. Tontin länsireunan rakentamisen ja erityisesti louhinnan
suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että louhintarintauksen yläreuna ei ryöstäytyisi lähivirkistysalueen puolelle. Rakentamisalue on asemakaavassa sijoitettu vähintään metrin etäisyydelle lähivirkistysalueeseen rajoittuvasta tontin rajasta.
Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Gunillantien liikenteestä aiheutuu kaavamuutosalueelle melua.
Päiväaikaisen liikenteen aiheuttaman keskiäänitason arvioidaan
nykyisin Gunillantien varrella olevan suurimmillaan noin 60 dB.
Kaavaratkaisu
Kaavan viitesuunnitelman perusteella alueelta on laadittu meluselvitys (Gunillantie 3, asemakaavamuutoksen meluselvitys,
7.8.2019, Sitowise Oy), jossa on tavanomaisen liikennemelun lisäksi tarkasteltu tontille sijoittuvan huoltovarikon aiheuttamaa melua.
Mitoittavan ennusteliikennemäärän mukaan tarkasteltuna uusien
asuinrakennusten julkisivuille kohdistuu suurimmillaan 61 dB päiväaikainen keskiäänitaso. Oleskelualueet on mahdollista sijoittaa
kansipihalle, jossa kokonaisuudessaan alitetaan päiväajan ohjearvotaso 55 dB. Melutason ohjearvojen saavuttaminen parvekkeilla
edellyttää niiden parvekkeiden, joihin kohdistuu yli 52 dB päiväaikainen keskiäänitaso, suojaamista lasittamalla.
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Varikkotoiminnan aiheuttamaa meluntorjuntatarvetta on arvioitu
varikolla käytettävän pyöräkuormaajan aiheuttaman enimmäisäänitason perusteella, koska mahdollisesti aikaisin aamulla
alkava toiminta sekä siihen liittyvä lukumääräisesti vähäinen liikenne voisi muuten aiheuttaa asuintiloihin häiriötä. Selvityksen
mukaisesti varikon sisäänajoa lähimmiltä julkisivuilta edellytetään
kaavassa 35 dB äänitasoerovaatimusta, jotta tavoitteena pidettävä enimmäisäänitaso sisällä (L AFmax 45 dB) ei ylittyisi.
Varusteiden vaihdot, kuten kauhojen, harjojen yms. vaihdot sekä
traktoreiden huolto ja pesu tehdään pääosin sisällä huoltotiloissa.
Varikon ja asuintilojen yhteensovittamiseen tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota, jottei varikkotoiminnasta kantaudu rakenteita pitkin esimerkiksi häiriötä aiheuttavaa runkomelua varikon yläpuolelle sijoittuviin asuntoihin. Laaditussa meluselvityksessä on esitetty alustavia torjuntatarpeita ja -periaatteita,
joita varikon ja asuintilojen yhteensovitus edellyttää. Jatkosuunnittelussa meluntorjuntaratkaisuja tulee tarkentaa riittävän pätevän
akustiikkasuunnittelijan toimesta. Kaavassa on annettu jatkosuunnittelumääräys koskien varikkotoiminnan mahdollisesti aiheuttavan tärinän ja runkoäänen huomioon ottamista.
Huoltovarikolla ei säilytetä polttoaineita, räjähdysherkkiä kaasuja
tai hiekoitushiekkaa.
Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka
Asuinkerrostalojen varateiksi on viitesuunnitelmassa pääosin esitetty pelastautuminen parvekkeen tai ikkunan kautta pelastuslaitoksen avulla nostolava-autolla. Nostopaikat sijaitsevat katu- ja
piha-alueilla. Puistoon rajautuvan asuinkerrostalon läntisellä julkisivulla ja lounaiskulmassa varatienä on viitesuunnitelmassa esitetty siirtymistä viereisen asunnon parvekkeelle tai muulla omatoimisen pelastautumisen ratkaisua, sillä nostopaikan järjestäminen
Aake Pesosen puiston kautta ei maastonmuotojen takia ole mahdollista. Jatkosuunnittelussa varatiejärjestelyt voidaan mahdollisesti ratkaista myös toisin.
Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Kaava-alueella on tehty ympäristötekninen tutkimus entisen lämpökeskuksen maaperän haitta-aineista ja jätteistä sekä selvitys
liikennemelusta ja varikon toiminnan aiheuttamasta melusta. Maaperätutkimuksissa ei todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.
Meluselvityksessä annettiin suosituksia julkisivujen ääneneristävyydelle sekä traktorivarikon suunnittelulle.
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä
kustannuksia.
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan uuden
kerrosalan rakennusoikeuden arvo on AM-ohjelman hallinto- ja
rahoitusmuotojakauman mukaisesti arvioiden n. 3 milj. euroa.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön
Kaava-alue on Yliskylän tiivistyvää asuinaluetta. Asemakaava
mahdollistaa asunnot noin 120 uudelle asukkaalle hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Peruskorjausiässä oleva suurehko
huoltorakennus aidattuine pihoineen puretaan.
Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa Hekan varikon toiminnan jatkamisen alueella. Varikko sijaitseen Hekan kiinteistöihin
nähden keskeisesti ja liikkumistarve huollettavien kiinteistöjen ja
varikon välillä jää pieneksi. Alueen täydennysrakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta ja osaltaan jatkaa ympäristössä tapahtuvaa täydentymistä.
Korttelin selkeämuotoiset vaaleat kerrostalot asettuvat osaksi alueen metsälähiöille tyypillistä kaupunkirakennetta. Toisaalta maantasoon Gunillantien varteen bussipysäkin yhteyteen rakentuu pienipiirteisempi, uutta kaupunkimaisempaa ympäristöä muodostava,
toimintaa tukeva aukio.
Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Nykytilassa katujen ympäröimän osittain rakennetun metsäisen
tontin rakentaminen edellyttää louhintaa ja puiden kaatamista.
Rakentamisen vaikutus luontoon ja maisemaan on paikallinen ja
vähäinen.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Kaavalla ei ole merkittäviä liikenteellisiä vaikutuksia. Kaava luo
edellytykset toteuttaa tontille normaalit yhdyskuntateknisen huollon palvelut.
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Gunillantien katutila muuttuu kaupunkimaisemmaksi, kun rakennukset sijoittuvat kadun varteen.
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Uudisrakennusten arkkitehtuuri sovitetaan alueen arkkitehtuuriin
ja tiivistyvän metsälähiön suunnitteluperiaatteisiin. Uudet rakennukset ovat mittakaavaltaan ja väritykseltään yhteneviä ympäristönsä kanssa. Uudet piha-alueet ja erityisesti pysäköintilaitoksen
päälle rakennettava kansipiha sovitetaan ympäröiviin maanpinnan
korkoihin. Tavoitteena on alueelle tyypillinen avoin korttelirakenne, jossa säilyvät pitkät näkymät korttelin poikki.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Kaavamuutos mahdollistaa asumisen valmiin kaupunkirakenteen
sekä kunnallisten verkostojen piirissä ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella, mikä edesauttaa palvelujen säilymistä alueella
ja vähentää osittain tarvetta yksityisautoiluun.
Kaavamuutoksessa on mahdollistettu paikallinen energiantuotanto. Viherkertoimen edellyttämät pihajärjestelyt parantavat pienilmastoa paikallisesti ja edesauttavat sopeutumista ilmaston lämpenemisen synnyttämiin sää ääri-ilmiöihin.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
Täydennysrakentaminen sovittautuu osaksi olemassa olevaa kaupunkiympäristöä. Kaavan toteuttaminen vaikuttaa myönteisesti
kaupallisten palveluiden alueelliseen toimivuuteen ja säilymiseen.
Asemakaavassa on annettu määräykset meluntorjunnasta ja ympäristöhäiriöiden torjunnasta.
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset
Kaavalla ei ole merkittäviä elinkeino-, työllisyys- tai talousvaikutuksia. Kaava luo edellytykset huoltovarikon toiminnan jatkumiselle alueella.
TOTEUTUS
Rakentamisaikataulu
Aakenraitin uudelleenrakentaminen osana Aake Pesosen puiston
peruskorjausta on mahdollista toteuttaa, kun tontin rakentaminen
on saatu päätökseen.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle
- suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheyttä.
Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin kohdassa Asemakaavan kuvaus/ tavoitteet.
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Yleiskaava
Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on asuntovaltaista aluetta (A3), jolla tehokkuus on pääosin
0,4 1,2 ja perustellusti korttelikohtaisesti tätä suurempi. Kaavaratkaisun korttelitehokkuus on noin 1,5 (varikkotilat mukaan lukien
noin 1,7). Tehokkuus on yleiskaavan korttelitehokkuutta suurempi, koska ratkaisussa on ollut mahdollista yhdistää asumista ja
varikkotoimintaa suunnittelualueen luonnollisia korkeuseroja hyödyntäen. Suuremmalla korttelitehokkuudella hankkeesta on saatu
kokonaisuutena kannattava. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa on korttelin alueella
tilavaraus maanalaiselle liikenneyhteydelle alueiden välillä. Nyt
laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
Asemakaavat
Alueella ovat voimassa asemakaava nro 5977 (vahvistettu
31.5.1968) sekä asemakaava nro 10126 (vahvistettu 2.3.1994).
Kaavan mukaan alue on pysäköimisaluetta (LP), asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialuetta (AH), sekä lähivirkistysaluetta (VL). Katualueella on voimassa asemakaava 12228 (tullut
voimaan 22.10.2014)
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
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Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
Maanomistus
Helsingin kaupunki omistaa kortteli-, puisto- ja katualueet. Varikkotontti on vuokrattu Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle.
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 2014 kaupungin aloitteesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
Rakennusvirasto (2017 alkaen Kaupunkiympäristön toimiala /
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu)
Ympäristökeskus (2017 alkaen Kaupunkiympäristön toimiala /
Ympäristöpalvelut)
Kiinteistöviraston tilakeskus (2017 alkaen Kaupunkiympäristön
toimiala / Rakennetun omaisuuden hallinta)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehtiilmoituksella Helsingin sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metrossa (2014) sekä Helsingin Uutisissa (2018).
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14.4. 9.5.2014
ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
12.11. 30.11.2018 seuraavissa paikoissa:
Kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3 (2014)
/Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
(2018)
Laajasalon kirjastossa, Koulutanhua 2b (2014) ja Laajasalon
kirkossa, Reposalmentie 13 (2018)
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Asukastilaisuus pidettiin 22.11.2018 Laajasalon kirkossa. Kaavan
valmistelija oli tavattavissa myös Uutta Itä-Helsinkiä-tapahtumassa 15.3.2019.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat joukkoliikenteen sujuvuuteen, Aakenraittiin sekä lämpökeskuskäytössä mahdollisesti pilaantuneihin maihin.
Ensimmäisen nähtävilläolon aikana (2014) saapui kannanotto
Helsingin seudun liikenne kuntayhtymältä (HSL). Kannanotossa
todettiin kaava-alueen sijoittuvan hyvien joukkoliikenneyhteyksien
varrelle. Lisäksi todettiin, että kaava-alueella sijaitsevien pysäkkien toimivuus sekä Gunillantiellä liikennöinnin sujuvuus tulee varmistaa. Esitettiin myös, että Gunillantiellä kiellettäisiin kadunvarsipysäköinti Svanströminkujan ja Gunillanpolun välisellä osuudella
bussiliikennöinnin helpottamiseksi. Lisäksi tuli kannanotto rakennusvirastolta, jossa kehotettiin huomioimaan Aakenraitin puistoreitin säilyminen vaurioitta. Kolmas kannanotto tuli ympäristökeskukselta, jossa edellytettiin, että kaavoituksen yhteydessä selvitetään, ovatko lämpökeskuksen öljysäiliöt aiheuttaneet maaperän
pilaantumista ja kunnostustarvetta alueella. Lisäksi kiinteistöviraston tilakeskus totesi, ettei heillä ole huomautettavaa asemakaavan muutokseen.
Päivitettyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (2018) tuli yksi
kannanotto HSL:ltä, jossa edellä mainittujen kannanottojen lisäksi
esitettiin, että bussipysäkkien sijoittuminen tulee suunnitella kokonaisuutena siten, että kaikkialta on sujuvat ja toimivat yhteydet pysäkeille, pysäkkiverkosto alueella on tasainen ja että alueella tulee huolehtia myös kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien houkuttelevuudesta. Lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) totesi,
ettei heillä ole huomautettavaa.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
siten, että liikennesuunnitelmassa on esitetty bussipysäkille uusi
sijainti, jossa on huomioitu bussiliikenteen toiminnalliset vaatimuk-

19 (20)
set sekä yhteydet bussipysäkille lähiympäristöstä. Liikennesuunnitelma käsittää Gunillantien alueen Svanströminkujalle asti. Katua levennetään Gunillanpolun ja Svanströminkujan välillä nykyisten korttelirajojen puitteissa, jolloin bussiliikennöinnin helpottamiseksi tilaa on sekä ajokaistoille että kadunvarsipysäköinnille.
Aakenraitti tullaan rakentamaan osittain uudelleen puiston peruskorjauksen yhteydessä ja linjausta muokkaamalla pyritään parantamaan sen toimivuutta. Kaavoituksen yhteydessä on tehty selvitys pilaantuneista maista.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat nykyisessä varikkorakennuksessa toimivan harrastustilan säilyttämiseen uudisrakennuksessa tai toisaalla
Laajasalossa, jotta harrastustoiminta voi jatkua. Mielipiteet on
otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennuksen kivijalkaan edellytetään kaavassa rakennettavan liike-, toimisto-, työ- tai
palvelutila, jota on mahdollista käyttää myös harrastustoimintaan.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 2 kpl.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 23.9. 22.10.2019
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.
Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.
Viranomaisten lausunnot
Lausunnossaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) totesi,
ettei muutosehdotus edellytä vesihuollon lisärakentamista eikä rakennettujen vesihuoltolinjojen siirtämistä.
Lisäksi Helen Sähköverkko Oy ja Helen Oy ilmoittivat, ettei heillä
ole lausuttavaa.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä
esitettyihin huomautuksiin.
Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen huomautusten johdosta.
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Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:
Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
oltava sisäänkäynti Gunillantien puolelta. Porrashuoneen
saa Gunillantien tasossa rakentaa asemakaavakarttaan
Rakennusten julkisivujen väriä koskevia määräyksiä on
on oltava
on täsmennetty maantasokerroksen julkisivuja koskevaa
määräystä koskemaan julkisivuja pihakannen alapuolella.
eet tulee toteuttaa yhtenäistä julkisitulee toteuttaa yhtenäistä julkisivupintaa muodostavina si-m2 on poistettu,
koska vieraspaikat sijoitetaan katualueelle.
Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia. Vesikaton ylimmän kohdan korkeusaseman merkintää on tarkennettu.
Varikon merkinnät on yhtenäistetty. Autopaikkojen yhteiskäyttöautojärjestelmään liittyviä autopaikkavähennyksiä koskevan määräyksen kirjoitusasua on tarkistettu.
Aineistoon tehdyt täydennykset:
kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta
Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.
Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
10.12.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12568
hyväksymistä.
Helsingissä 10.12.2019
Marja Piimies
asemakaavapäällikkö
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GUNILLANTIEN ENTINEN LÄMPÖKESKUKSEN TONTTI
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue
Suunnittelualueeseen kuuluu
entisen lämpökeskuksen tontti
ja sen itäpuolinen pysäköintialue Gunillantien varressa, katuosoitteessa Gunillantie 3, sekä viereisiä katualueita.
Nykytilanne
Etelään viettävällä rinnetontilla
sijaitsee vuonna 1969 valmistunut lämpökeskus. Sen viereinen kaavaan merkitty pysäköintialue on metsikköä.

Mitä alueelle suunnitellaan
Alueelle on suunnitteilla täydennysrakentamisena asuinrakennuksia.
Aloite
Kaavamuutos on tullut vireille kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.

metsikkö on määrätty asemakaavassa
vuodelta 1968 pysäköimisalueeksi (LP).
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi.

Maanomistus
Muut suunnitelmat ja päätökset
Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen.
Kaavatilanne
Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1994 lämpökeskuksen tontti on
asumista palvelevien huoltorakennusten
korttelialuetta (AH) ja sen itäpuolinen

Aiemmin lämpökeskuksen paikalle laadittiin vuonna 2008 asemakaavaluonnos,
jossa tontilla olisi sijoitettu varavoimalaitos. Hanke raukesi vuonna 2013.
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Vaikutusten arviointi
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen vaikutuksia elinoloihin, palveluihin, luontoon, ympäristön asukkaiden
asumisolosuhteisiin, liikenteeseen, teknisen huollon järjestämiseen, yhdyskuntatalouteen, maisemaan ja kaupunkikuvaan
kaavan valmistelun yhteydessä.
Kaavan valmisteluun osallistuminen
Aloitusvaihe
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittää viimeistään 9.5.2014.
Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
esillä 14.4.–9.5.:
Laajasalon kirjastossa, Koulutanhua 2b
kaupunkisuunnitteluvirastossa,
Kansakoulukatu 3, 1. krs
kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä
nyt.
Valmisteluvaihe
Asemakaavaluonnos laaditaan syksyllä
2014. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä sekä viraston Internetsivuilla ja siitä on mahdollisuus esittää
mielipiteensä. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään erillisin neuvotteluin.
Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus esitellään kau-
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punkisuunnittelulautakunnalle keväällä
2015.
Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä vuonna 2015.
Ketkä ovat osallisia
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
naapuruston maanomistajat, asukkaat
ja yritykset
Laajasalo-Degerö Seura
Itä-Helsingin Yrittäjät
kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
kiinteistöviraston tonttiosasto, rakennusvalvontavirasto, rakennusviraston
katu- ja puisto-osasto, ympäristökeskus, pelastuslaitos, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut/Vesihuolto, Helsingin Energia, Helen/Sähköverkko Oy
sekä HSL Helsingin seudun liikennekuntayhtymä.
Mistä saa tietoa
Suunnittelun etenemistä voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston internetpalvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.
Suunnittelun etenemisestä sekä osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan:
kirjeillä osallisille (taloyhtiöiden kirjeet
lähetetään isännöitsijöille, joiden toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
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julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).
Mielipiteet
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen:
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13)
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.
Kaavaa valmistelee
arkkitehti Petteri Erling
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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

Ote Helsingin yleiskaavasta (2016)
Gunillantie

Pääkatu
Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibulevardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus
Baanaverkko

Metro asemineen
Raideliikenteen
runkoyhteys

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen
Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Itäinen alueyksikkö / Vuosaari-Vartiokylänlahti - tiimi
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