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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutosluonnos (kaavaratkaisu) koskee aluetta,
joka sijaitsee Laajasalon Yliskylässä Reposalmentien varrella
Laajasalon liikuntapuiston kupeessa. Kaavaratkaisu mahdollistaa
raitiovaunuvarikon ja siihen liittyvien aputilojen sekä osittain varikon päälle tulevien asuinkortteleiden rakentamisen.
Laajasaloa kehitetään uudeksi raideliikenteen verkostokaupungin
osaksi, joka Kruunusiltojen kautta on yhteydessä kantakaupunkiin. Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda edellytykset Kruunusillat-hankkeen raitiotielle ja sitä palvelevalle huolto- ja säilytysvarikolle Reposalmentiellä sekä samalla mahdollistaa asumista hyvälle paikalle merelliseen Helsinkiin, monipuolisten ja kehittyvien
palvelujen ja joukkoliikenteen läheisyyteen. Tavoitteena on tarjota
edellytyksiä hyvälle kaupunkielämälle, asumiselle ja ihmisten kohtaamiselle, yrittämiselle ja asuntotuotannolle.
Ratikkakortteli suunnitellaan hybridiksi. Raitiovaunuvarikon kylkeen ja osittain päälle rakennetaan asumista sekä liiketilaa. Varikko sekä korttelialueen pysäköinti sijoittuvat pihakannen alle. Pihakansi toimii osittain asuinkerrostalojen pihana sekä osittain
koko Laajasaloa palvelevana julkisena puistona sekä leikkipaikkana.
Kaava-alueella on myös opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialuetta sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta. Näille
kortteleille on mahdollistettu lisärakentaminen kasvattamalla kerrosalaa.
Uutta asuntokerrosalaa on noin 41 700 k-m² ja liiketilaa on noin
1 200 k-m². Asuntojen lukumäärä on noin 550 ja asukasmäärän
lisäys on noin 900. Varikon pinta-ala on noin 17 350 k-m² ja pysäköinnin 12 700 k-m², joka käsittää noin 430 ap. YO-tontille osoitetaan opetustoimintaa palvelevaa rakennusalaa 3 700 k-m² lisää
nykyiseen. Lisäksi YO/VU-tontille osoitetaan 500 k-m² rakennusalaa.
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.
nro 6892), jonka mukaan Ilomäentieltä tuleva raitiovaunuliikenne
ohjautuu joko suoraan tai Reposalmentiellä olevan päätepysäkin
kautta varikolle. Lisäksi Reposalmentien kautta ajetaan ratikkakorttelin pysäköintiin. Vieraspysäköinti sijoittuu Holmanmoisionaukiolle sekä korttelin itäpuolelle Rantametsänpolun yhteyteen.
Liiketilojen huolto tapahtuu Holmanmoisionaukiolta sekä Reposalmentieltä.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nykyään alueen metsäkumpareella sijaitseva pururata sekä kumpa-
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reen vieressä toimivat rantalentopallokentät sekä koirapuisto tullaan osoittamaan uuteen paikkaan lähimaastoon. Leikkipaikka tullaan osoittamaan ratikkakorttelin kansipihalle. Lisäksi suunnittelualueen eteläpuolella olevaa urheilukenttää ja länsipuolella olevaa
Holmanmoisionpolkua siirretään. Urheilukenttä siirretään ja ajanmukaistetaan Holmanmoisionpolun viereen jäävälle VU/YO -alueelle. Laajasalon uimarannan alue ei kuulu kaava-alueeseen ja
sen toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena.
Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.
ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSEN KUVAUS
Tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda edellytykset Kruunusillathankkeen raitiotielle ja sitä palvelevalle huolto- ja säilytysvarikolle
Reposalmentiellä sekä samalla mahdollistaa asumista hyvälle
paikalle merelliseen Helsinkiin, monipuolisten ja kehittyvien palvelujen ja joukkoliikenteen läheisyyteen. Tavoitteena on tarjota edellytyksiä hyvälle kaupunkielämälle, asumiselle ja ihmisten kohtaamiselle, yrittämiselle ja asuntotuotannolle.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että asuntotuotantoa edistetään ja kehitetään
elävää, omaleimaista ja turvallista kaupunginosaa liikkumisen sujuvuus ja kestävät kulkumuodot huomioiden.
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 93 900 m2.
Kaavaratkaisun myötä ratikkakorttelin kerrosala on asumisen
osalta noin 41 700 k-m² ja liiketilan osalta noin 1 200 k-m². Asuinkortteleiden tehokkuus asumisen ja liiketilojen osalta on keskimäärin 1,17. Tehokkuusluvussa ei ole mukana istutetun kannen
alla oleva varikko. Varikon kerrosala on noin 17 350 k-m² ja pysäköinnin pinta-ala 12 700 m². YO-tontin kerrosala kasvaa 3 700 km² ja viereiselle YO/VU -tontille osoitetaan 500 k-m² uutta kerrosalaa.
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Alue sijaitsee vehreällä alueella Laajasalon liikuntapuiston ja uimarannan kupeessa. Alueen pohjoispuolella Yliskylän keskus-
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tassa sijaitsee liikerakennuksia, kirkon ja kaupungin palvelurakennuksia sekä koulurakennuksia. Laajasalon peruskoulun yläkoulu
sijaitsee suunnittelualuetta vastapäätä Reposalmentien toisella
puolella. Alakoulun tontti sijaitsee alueen länsipuolella ja se on
otettu kaava-alueeseen mukaan.
Ratikkakortteli tulee sijoittumaan alueelle, jossa on tällä hetkellä
metsäinen kumpare ja puistoaluetta. Kumpareella on pururata,
mikä talvisin toimii hiihtoladun alustana. Puistoalueella on koirapuisto, lasten leikkipuisto ja neljä rantalentopallokenttää. Tulevan
ratikkakorttelin länsipuolella kulkee Holmanmoisionpolku ja sen
vieressä koivuja kasvava kosteikko.
Reposalmentien alue on vanhaa kulttuurimaisemaa Degerön ja
Yliskylän kartanoiden välimaastossa. Aluetta leimasi aikoinaan viljelykulttuuri, vielä 1950-luvun ilmakuvissa alue oli pääosin maanviljelysmaata, rannassa oli laajempi metsäalue. Alueen kaupunkirakenteen voimallinen muutos alkoi 1960-luvun loppupuolella, jolloin käynnistyi Laajasalon lähiörakentaminen. Nykyään entinen,
viljelyalueiden muodostama, huomattavan avoin maisemakuva on
miltei kadonnut alueelta metsittymisen ja rakentamisen seurauksena. Asemakaava-alue on osa maakunnallisesti arvokasta kultkesähuvila-asutus Holmanmoisionpolku kuuluu Helsingin kaupungin arvoympäristöluokitukseen/(-tietokantaan).
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Osittain varikon viereen ja osittain varikon päälle tulee seitsemän
viisikulmanmuotoista, pitkästä lamellista muodostuvaa asuinkorttelia. Asuinkortteleiden korkeus vaihtelee kolmikerroksisesta yksitoistakerroksiseen. Asuinkortteleiden jalustaosa on puhtaaksimuurattua tiiltä ja olemukseltaan muurimainen. Jalustaosa erottuu
muuta rakennusta matalampana rakennusosana antaen ympäristöön mittakaavan tuntua. Jalustaosan päällä olevat asunrakennusmassat ovat vaaleita ja ne ovat julkisivuiltaan horisontaalisia.
Asuinkerrostalokorttelien osalta kaavassa on käytössä Helsingin
viherkerroin, joka ohjaa vihreisiin, viihtyisiin ja ilmastonkestävämpiin tonttipihoihin. Korttelialueelle on osoitettu liiketilaa katutasoon
Reposalmentien varteen sekä kansipihan tasoon.
Kannenalainen varikko (ma-v)
Varikko toimii raitiovaunujen säilytysvarikkona, jolla voidaan tehdä
tavanomaisia ja vähäisiä huolto- sekä korjaustoimia. Enintään
17 350 k-m² varikko on mitoitettu siten, että sillä voidaan säilyttää
kahdeksantoista kappaletta 45 m ja seitsemän kappaletta 35 m
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pitkiä raitiovaunuja. Lisäksi varikolla säilytetään yhtä huoltovaunua vaihtoteleineen. Varikon mitoitukseen kuuluu vaunujen säilytystilojen lisäksi kaksi huoltolinjaa, jotka koostuvat huoltohallista ja
pesulinjasta. Varikon tilat saavat olla kahdessa kerroksessa.
Kannenalainen pysäköinti (ma-p)
Kannenalaiseen tilaan saa rakentaa autopaikkoja, varastoja, kiinteistöhuoltotiloja ja teknisiä tiloja . Enintään 12 700 k-m² tilat saavat olla kolmessa kerroksessa.
Opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue (YO)
Ratikkakorttelin viereinen koulutontti tulee koilliskulmassa hieman
muuttumaan Holmanmoisionpolun uuden linjauksen myötä. Polku
tulee sijoittumaan aavistuksen verran etelämmäksi. Korttelialueen
rakennusoikeutta on kasvatettu 6 300 k-m²:stä 10 000 k-m²:iin,
jotta koulun lisärakentaminen olisi mahdollista. Kerrosala kasvaa
tontilla 3 700 k-m². Tontin käyttöä suunnitellaan tarkemmin kaavaehdotusvaiheessa.
Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue.
Alue on ensisijaisesti viereisen YO-korttelialueen käytössä
(VU/YO)
Alueelle tulee koulujen opetustoimintaa palvelevaa urheilutoimintaa. Ratikkakorttelin eteläpuolella oleva urheilukenttä ajanmukaistetaan tälle korttelialueelle palvelemaan sekä koulun opetustoimintaa että asukkaiden liikunta- ja virkistyskäyttöä. Alueelle on
mahdollista rakentaa liikuntatoimintaa palvelevia rakennuksia 500
k-m². Alueen suunnittelua jatketaan kaavaehdotusvaiheessa.
Puisto (VP)
Kansipihan päälle on osoitettu kaikille avointa puistoaluetta Reposalmentieltä Laajasalon liikuntapuistoon johtavan Kettu Repolaisen kulun varrelle. Kettu Repolaisen puistossa on kaupunkilaisille
avoin viheralue ja siellä on mm. leikkipaikka.
Virkistyspalveluiden alue (VL)
Koko aluetta palveleva virkistysalueen reitti Rantametsäntie kulkee aluetta pitkin Holmanmoisionpolulta Reposalmentielle.
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Liikenne
Lähtökohdat
Reposalmentien ja ilomäentien katuyhteyden liikennemäärä on
nykyisin noin 1 500 ajon./vrk. Katuyhteydellä liikennöi bussiliikennettä. Reposalmentiellä on ajoittain lähialueen palveluiden synnyttämää vilkasta jalankulkua. Koulu on merkittävin jalankulun
kohde. Koululaiset kulkevat koulumatkojen lisäksi Reposalmentien molemmin puolin sijaitsevien koulurakennusten välillä päivän
aikana. Pyöräliikenne on vähäistä.
Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisun mukainen rakentaminen synnyttää uutta liikennettä. Asuntorakentaminen synnyttää noin 3 500 uutta matkaa.
Kaava-alueen läheisyydessä on huomattava määrä palveluita ja
joukkoliikennepalvelut ovat erinomaisesti saavutettavissa. Asukasmäärä synnyttää arviolta noin 1 300 joukkoliikennematkaa 750
autoliikenteen matkaa 550 pyöräliikenteen matkaa ja 900 jalankulkumatkaa vuorokaudessa. Koulun toiminnan ja virkistyspalveluiden lisäys synnyttävät osaltaan erityisesti jalankulun kasvua. Raitiovaunuvarikko ja korttelin liiketilat synnyttävät melko vähäisen
määrän henkilö- ja huoltoliikennettä. Varikolla tapahtuva raitiovaunujen säilytys synnyttää arviolta noin 50 ulos- ja sisäänajotapahtumaa vuorokaudessa. Linjaliikenteessä olevaa raitiotiekalustoa
liikkuu Reposalmentien päätepysäkillä arviolta noin 150 vaunua
vuorokaudessa.
Palvelut
Lähtökohdat
Kaava-alue sijoittuu Laajasalon keskustan kupeeseen. Alueelle
on keskittynyt sosiaali- ja terveyspalveluita, kouluja, kirkko ja kaupallisia palveluita. Laajasalontien varteen on juuri valmistunut uusi
ostoskeskus.
Kaava-alueella sijaitsee ala-asteen koulu sekä urheilu- ja liikuntapalveluja. Metsäisellä kumpareella on asukkaiden virkistyskäytössä sekä koululiikunnan käytössä oleva pururata, joka talvisin
toimii hiihtoladun alustana. Lisäksi alueella on koirapuisto, lasten
leikkikenttä ja rantalentopallokenttä. Lisäksi metsäalueita on käytetty koulun oppimisympäristönä.
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Kaavaratkaisu
Laajasalon ratikkakortteliin on osoitettu 1 200 k-m2 liiketilaa.
Nämä on sijoitettu Reposalmentien varteen. Kansipihalle on osoitettu liiketila esim. kahvilalle. Alueella on tekeillä kaupallinen selvitys, joka huomioidaan jatkosuunnittelussa.
Holmanmoisionpolun lännen puoleiselle alueelle on osoitettu urheilu- ja virkistyspalveluiden sekä opetustoimintaa tukeva korttelialue. Leikkipaikalle on osoitettu uusi sijainti kaava-alueella ratikkakorttelin kansipihalla. Pururadalle ja rantalentopallokentille tullaan osoittamaan uusi sijainti uimarannan viereiselle virkistysalueelle. Koirapuistolle haetaan uutta sijaintia.
Esteettömyys
Asemakaava-alueen ratikkakorttelin kannelle Kettu Repolaisen
puistoon johtavan Kettu Repolaisen kulun kohdalla tulee kiinnittää
erityistä huomiota esteettömien yhteyksien järjestämiseen. Kaavassa on varaus hissiyhteydelle Reposalmentieltä ja kannelta on
mahdollista järjestää luiskayhteys etelän suuntaan liikuntapuistoon. Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta
normaalia aluetta.
Luonnonympäristö
Lähtökohdat
Asemakaavamuutos koskee yhtä Laajasalon keskeistä viheraluetta. Asemakaava-alueen varikkokortteli sijoittuu pääosin nykyiseen Laajasalon urheilupuistoksi nimitettyyn kokonaisuuteen, joka
on nykyisellään noin 16 hehtaarin kokoinen kokonaisuus. Asemakaavamuutos koskee tästä puistoalueesta välittömästi 3,3 hehtaarin aluetta, joka sijaitsee Reposalmentien varrella. Tällä alueella
sijaitsee 4 rantalentopallokenttää, pieni ulkokuntoilupiste sekä osa
kilometrin mittaisesta kuntoreitistä, muuten alue on puistometsää
ja nurmialuetta. Asemakaavamuutos ei koske Laajasalon uimarannan aluetta tai nykyisten liikuntatoimintojen, kenttien ja hallien
aluetta.
Helsingin Yleiskaava 2016 kaupunkiluontoliitekartalla Laajasalon
rantapuiston kautta kulkee metsäverkostoyhteys.
Asemakaava-alueella ei ole rauhoitettuja tai suojeltuja luontokohteita eikä luonnonsuojeluohjelman kohteita.
Kaava-alueella on yksi alue, joka on Helsingin uhanalaisten luontotyyppien inventoinnissa (2017) todettu uhanalaiseksi luontotyypiksi. Kohde ei ole lailla suojattu, eikä se ole luonnonsuojelulain
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mukainen suojeltu luontotyyppi. Luontotyyppi on nimeltään Yliskylän luhta 13 (0,16 ha) ja se on pensaikkoluhta. Luontotyypin uhanalaisuusluokka on säilyvä ja tämä kohde on luokiteltu edustavuudeltaan heikoksi (4) ja luonnontilaisuudeltaan (3) heikentyneeksi.
Kaava-alueella on arvokkaita luontokohteita. (Helsingin luontotietojärjestelmä 14.12.2018, virkamiesversio).
Kaava-alueen länsipäässä, Reposalmentien eteläpuolella, on arvokas metsäkohde nimeltään Yliskylä, johon kaava-alue osuu
osittain. Kohteessa ei ole luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Alueella on kaksi kuviota, joista toinen on
lehtoa (0,3 ha), joka on luokiteltu II luokan Metso-kohteeksi ja toinen on metsäluhtaa ja tulvametsää (0,3 ha), joka on luokiteltu II
luokan Metso-kohteeksi. Kohdekuvauslomakkeessa toisesta kuviosta (Metsäluhta ja tulvametsä) todetaan, että se täyttänee metsäluhdan kriteerit eli saattaa olla metsälain 10 §:n mukaista erityisen tärkeää elinympäristöä.
Kaava-alueella on geologisesti tai geomorfologisesti arvokas
kohde eli Reposalmentien harju tai rantavalli (2 lk.). Kohteessa on
matala hiekkaharjanne, joka on mahdollinen Yliskylän deltan syöttöharjun jäänne tai rantavalli.
Alueella on kaksi linnustokohdetta. Reposalmentien eteläpuolella
on linnustollisesti arvokas kohde nimeltä Laajasalon uimaranta (III
lk), joka koskee lähinnä vesilintuja. Toinen tärkeä linnustokohde
on nimeltään Laajasalon itäosan metsät (ei luokitusta).
Asemakaavakohteessa suoritettiin täydentävä lepakkoinventointi
vuonna 2018. Inventoinnin mukaan kaava-alueella esiintyy viiksisiippoja ja pohjanlepakoita. Lepakkohavainnot keskittyivät pääosin Holmanmoisionpolun varrelle. Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltuja lepakoiden lisääntymis- ja
levähdys- tai talvehtimispaikkoja, joita ei saa heikentää.
Kaavaratkaisu
Asemakaavamuutos koskee yhtä Laajasalon keskeistä viheraluetta. Raitiovaunuvarikon tulee sijaita raitiovaunureitin varrella. Varikon tilantarve on huomattava ja monien vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen tutkimisesta huolimatta tämä paikka osoittautui kokonaisuutena parhaaksi. Tässä asemakaavahankkeessa raidejoukkoliikenteen edistäminen on arvioitu alueen luontoarvoja painavammaksi.
Rakentamisen seurauksena menetetään nykyinen noin kolmen
hehtaarin kokoinen metsäinen kalliokumpare sekä nurmialuetta,
koirapuisto, leikkipaikka ja rantalentopallokenttiä. Rakentaminen
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ei ulotu Laajasalon uimarannalle, eikä sen läheisyydessä oleviin
metsiin.
Laajasalon rannan kautta kulkeva ekologinen yhteys säilyy ja on
kapeimmillaankin yli 100 metriä leveä (noin 150 metrin matkalla),
yhteys säilyy myös puustoisena metsäverkostoyhteytenä.
Metsäisen kalliokumpareen osana olevasta arvokkaasta metsäkohteesta nimeltä Yliskylä, menetetään 0,6 hehtaaria varikon rakentamisen vuoksi. Tästä 0,3 hehtaaria on metsäluhtaa.
Geologisesti tai geomorfologisesti arvokkaasta kohteesta eli Reposalmentien harjusta tai rantavallista noin puolet tuhoutuu varikkorakentamisen vuoksi.
Laajasalon Itäosan metsät -nimisestä, luokittelemattomasta linnustokohteesta (49 ha), menetetään noin kolmen hehtaarin kokoinen metsäinen kumpare.
Lähes 20 hehtaarin kokoisesta Laajasalon uimaranta -nimisestä
linnustokohteesta (III lk) menetetään rakentamisen seurauksena
vajaa puoli hehtaaria, jolla nykyään sijaitsee 4 rantalentopallokenttää sekä nurmialuetta.
Asemakaava-alueella lepakkojen esiintyminen keskittyi Holmanmoisionpolulle, joka tulee säilymään tulevaisuudessakin.
Ekologinen kestävyys
Lähtökohdat
Kaavamuutosalue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.
Kaavaratkaisu
Uudessa yleiskaavassa on mainittu ekologinen kestävyys yhtenä
tavoitteellisena arvona. Tiivis yhdyskuntarakenne ja joukkoliikenne, mitä tämä varikko palvelee, edustavat kestävää yhdyskuntasuunnittelua.
Alueella sovelletaan Helsingin viherkerrointa työkaluna riittävän
vihertehokkuuden ja resilienssin saavuttamiseksi. Kompensaationa varikkokorttelin laajasta pihakannesta on käytössä hieman
tavanomaista tiukempi viherkertoimen tavoitearvo eli tonttien vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen taso 1,0.
Määrätty vihertehokkuuden taso on koelaskettu marraskuussa
2018 käytössä olleella Helsingin viherkertoimen laskentatyökalulla.
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Viherkerroin on suhdeluku tontin painotetun viherpinta-alan ja tontin kokonaispinta-alan välillä. Painotettu viherpinta-ala koostuu
erilaisten viherkerroinelementtien (esim. nurmi, viherkatto, istutettava puu) yhteenlasketuista painotetuista pinta-aloista. Laskennassa käytettävät elementtien painotukset on määritelty ekologisuuden, toiminnallisuuden, maisema-arvon ja kunnossapidon näkökulmasta. Tavoitteena on ekologisesti kestävä ja viihtyisä korttelirakenne.
Tontilla on monta keinoa saavuttaa kaavassa määrätty viherkertoimen taso. Pihakannen määrän vuoksi määrätyn tavoitetason
saavuttaminen edellyttää todennäköisesti sekä pihoihin että kattopintoihin kohdistuvia ratkaisuja. Pihakannen alueelle ei tule sijoittaa viivyttäviä hulevesiratkaisuja vuotoriskin vuoksi, joka voi vaikuttaa ratikkavarikon sähköistyksiin.
Suojelukohteet
Lähtökohdat
Reposalmentien eteläpuolinen alue on maakunnallisesti arvokas
kulttuuriympäristö nimeltään Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus - Degerön kartano.
Reposalmentien alue on vanhaa kulttuurimaisemaa Degerön ja
Yliskylän kartanoiden välimaastossa. Aluetta leimasi aikoinaan viljelykulttuuri, vielä 1950-luvun ilmakuvissa alue oli pääosin maanviljelysmaata, rannassa oli laajempi metsäalue. Alueen kaupunkirakenteen voimallinen muutos alkoi 1960-luvun loppupuolella, jolloin käynnistyi Laajasalon lähiörakentaminen. Nykyään entinen,
viljelyalueiden muodostama, huomattavan avoin maisemakuva on
miltei kadonnut alueelta metsittymisen ja rakentamisen seurauksena.
Asemakaavamuutosalueeseen kuuluu Holmanmoisionpolun pohjoisosa. Holmanmoisionpolku kuuluu eteläiseltä osaltaan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun ympäristöön (RKY 2009)
osana Degerön kartanoa. Holmanmoisionpolku on yksi Laajasalon vanhimmista tielinjauksista, joka yhdisti aikoinaan Yliskylän ja
Degerön kartanoita toisiinsa. Holmanmoisionpolulle ominaista on
ollut voimakkaasti kaareutuva tielinjaus ja kujannepuut, joista nykyään osa on kadonnut.
Kaavaratkaisu
Ratikkakorttelin rakentaminen muuttaa maisemaa, mutta Reposalmentien vanha historiallinen miljöö on jo ennestään muuntunut
paljon.
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Asemakaavan mahdollistaman ratikkakorttelin vaatiman tilantarpeen vuoksi Holmanmoisionpolun linjausta on muutettava hieman
länteen päin. Muutostarve osuu Holmanmoisionpolun keskikohtaan, jossa Holmanmoisionpolulla ei ole kujannepuita. Muutostarve ei koske RKY-aluetta. Linjausmuutoksen tarve on noin 200
metrin pituisella matkalla ja polun siirtymä on enimmillään 15 metriä länteen päin. Holmanmoisionpolun kaareva linjaus säilyy siirrosta huolimatta. Linjauksen siirron yhteydessä palautetaan Holmanmoisionpolun kaksipuolinen puukujanne, joka merkitään
myös kaavaan. Holmanmoisionpolun linjauksessa on ollut jonkin
verran vaihtelua kautta aikojen. Polun pintamateriaali säilyy kivituhkana ja leveys nykyisen kaltaisena. Etelä- ja pohjoisosien säilyneiden kujannepuiden alue ei kuulu polun siirron pariin.
Holmanmoisionpolun ympäristöhistoriallinen selvitys on kaavaselostuksen liitteenä.
Yhdyskuntatekninen huolto
Ratikkakorttelin kohdalla ja vieressä sijaitsee laajempaa aluetta
palvelevia yhdyskuntateknisen huollon nykyisiä verkostoja. Niitä
uudelleen järjestellään korttelin ja sen ympäristön rakentamisen
seurauksena. Suuren kerrosalan liittämismahdollisuutta verkostoihin ja vaikutusta verkostojen toimivuuteen ei ole vielä selvitetty.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Maaperäolosuhteet
Maanpinnan korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin +1,0
+7,7. Alueen keskiosassa sijaitsee kalliokukkula, joka erottuu topografialtaan selvästi muusta alueesta. Muuten alue on topografialtaan pääosin loivapiirteistä. Alueen pohjoisosassa sijaitseva
Reposalmentie on kaava-alueella rakennettu pääosin penkereelle
luonnontilaiseen maanpintaan nähden. Maapeitteen paksuus
kaava-alueella vaihtelee välillä noin 0 28 m. Kaava-alue sijaitsee
osittain pehmeiköllä ja osittain kitkamaa-alueella. Löyhiä siltti ja
hiekkakerroksia peittää paikoin ohut savikerros. Kallionpinnan
korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin -26,5 +7,7. Pohjavedenpinnan korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin +0,3
+2,3. Pohjaveden pinta on ylimmillään alueen pohjoisosassa. Lähimpänä merta olevilla alueilla pohjavedenpinnan korkeusasema
vaihtelee viiveellä meriveden pinnan korkeusaseman mukaan.
Alue ei sijaitse pohjaveden hankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella.
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Kaavaratkaisu
Rakennukset perustetaan pääosin paaluilla, pois lukien alueen
keskiosassa sijaitsevan kallion kohdalla, missä rakennukset voidaan perustaa murskearinan välityksellä kallion varaan.
Kaavaratkaisu edellyttää merkittäviä muutoksia maanpinnan nykyiseen korkeusasemaan. Osa näistä muutoksista edellyttää täyttötoimenpiteitä, jotka puolestaan edellyttävät pohjanvahvistustoimenpiteitä ts. esirakentamista. Esirakentamisen suunnittelu tulee
tehdä alueellisesti ja siinä tulee huomioida kaavan toteuttamisen
vaikutukset kaava-aluetta laajemmalle alueelle mkl. alueen
kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevat urheilualueet.
Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Reposalmentien liikennemäärä on nykyisellään melko pieni ja
Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 mukaan sen liikenteen
aiheuttama päiväajan keskiäänitason ohjearvon 55 dB ylittävä
vyöhyke ulottuu noin 20 m etäisyydelle kadun reunasta. Kaavaalue on pääosin ääniympäristöltään rauhallista virkistysaluetta
sekä urheilualuetta.
Kaavaratkaisu
Kruunusillat-hankkeen raitioliikenteen ja sitä palvelevan huolto- ja
säilytysvarikon rakentamisen myötä alueen ääniympäristö muuttuu.
Kaavan viitesuunnitteluvaiheessa on tehty melun ja värähtelyn
vaatimukset ja torjuntaperiaatteet -selvitys ja liikennemeluselvitys,
jossa tarkastellaan hybridikorttelin rakennusten julkisivuille ja
piha- ja oleskelualueille katu-, raide- ja varikkoliikenteestä aiheutuvia melutasoja.
Liikennemeluselvityksen perusteella, siinä esitettyjen suositusten
pohjalta, on kaavaluonnoksessa annettu alustavat kaavamääräykset meluhaittojen torjumiseksi hybridikorttelissa.
Piha-alueet ovat selvityksen sijoitettavissa aluille, joilla valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melutason ohjearvot alittuvat.
Selvityksen mukaan oleskeluparvekkeet vaativat monin paikoin
lasittamista, jotta niillä saavutetaan melutason ohjearvot päivällä.
Paikoin julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot ovat sen verran
voimakkaita, ettei niille suositella suunniteltavan parvekkeita,
mutta tarkemmassa jatkosuunnittelussa niille voi olla mahdollista
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löytää meluntorjunnan näkökulmasta toteuttamiskelpoinen ratkaisu.
Liikennemeluselvityksessä on arvioitu katuliikenteen, raitioliikenteen ja varikon liikenteen hybridikorttelin julkisivuille kohdistuvaa
melua sekä keskiäänitasojen että raideliikenteen enimmäisäänitasojen kannalta kaarrekirskunta ja vaihdekolina mukaan lukien.
Raitioliikenteen aiheuttama melu edellyttää selvityksen mukaan
suurimmillaan 40 dB kokonaisääneneristävyyttä pohjoisen suuntaiselta julkisivulta. Kaavaluonnoksessa alustavasti esitetyt äänitasoerovaatimukset on annettu sillä perusteella, että asuintiloissa
saavutetaan melutason ohjearvot LAeq 35 dB päivällä ja 30 dB
yöllä. Lisäksi on otettu huomioon raitioliikenteen aiheuttamat laskennalliset enimmäisäänitasot kaarrekirskunta ja vaihekolina mukaan lukien. Enimmäisäänitason osalta äänitasoerovaatimuksen
perusteena on ollut asuintiloissa tavoiteltava LAmax 45 dB.
Hybridikortteli on melun kannalta poikkeuksellisen haastava suunnittelukohde. Meluvaikutusten arviointiin ja meluntorjuntaratkaisuihin liittyy jatkosuunnittelutarvetta. Kaavan ehdotusvaiheeseen tullaan tarkistamaan melun arviointia ja esitettyjä meluntorjuntaratkaisuja sekä arvioimaan luonnoksessa esitettyjen kaavamääräysten riittävyyttä.
Raitioliikenteen lisäksi varikon edustalla liikkuu sen toimintaan liittyvää raitiovaunuliikennettä erityisesti ilta- ja yöaikaan. Lukuisat
vaihteet ja risteykset tuottavat impulssimelua ja jyrkissä kaarteissa
aiheutuu kaarrekirskuntaa. Niiden aiheuttaman melun arviointiin
liittyy myös epävarmuustekijöitä, joita tulisi tarkastella. Raitiovaunujen etenkin yöaikaisten huippujen huomioon ottamiseksi, jo
kaavaluonnoksessa on alustavasti annettu huomattavan korkeita
äänitasoerovaatimuksia lähinnä raidealueita oleville julkisivuille.
Asuinviihtyisyyden varmistamiseksi myös nukkumisen ja levon
kannalta tavoitearvona voitaisiin perustellusti kuitenkin pitää myös
40 dB, koska yöaikaisia melutapahtumia muutoin melko hiljaisessa ympäristössä on huomattavan paljon. Toisaalta esim. asumisen sijoittelua lähinnä raidealueita voi olla tarpeen tarkastella
kriittisesti. Koska raitioliikennettä on runsaasti myös yöaikaan,
muodostuu tavanomaisesta poiketen oleskeluparvekkeiden mitoittavaksi tekijäksi yöajan melutason ohjearvo 50 dB.
Raitiotieliikenteestä aiheutuu raitiotien lähiympäristöön värähtelyä,
joka voi olla havaittavissa asuinviihtyisyyttä häiritsevänä runkomeluna tai tärinänä. Lisäksi varikon sisäpuolella liikkuvat raitiovaunut
aiheuttavat varikon yhteyteen suunniteltujen asuinrakennusten
kannalta merkittävän tärinä- ja runkomeluriskin.
Raitioliikenteen aiheuttaman runkomelu- ja tärinäriskin poistamiseksi tulee tarvittavia torjuntatoimenpiteitä suunnitella jatkossa
sekä katualueelle että varikon ja siihen liittyvien asuinrakennusten
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yhteyteen kokonaisuus huomioon ottaen. Laaditussa selvityksessä (raporttiviite) on esitetty hybridikortteliin sijoitetun raitioliikenteen ja asumisen toimivan yhteensovituksen edellyttämät tärinän ja runkoäänten alustavat eristysperiaatteet ja vaatimukset jatkosuunnittelulle. Vaatimukset ovat poikkeuksellisen suuria, ja ne
tekevät kohteen suunnittelusta ja onnistuneesta toteutuksesta selvästi tavanomaista haastavamman. Myös varikon ulkopuolelle sijoittuvan raitiotien ja erityisesti sen vaihteiden sekä risteysalueiden osalta tulee jatkosuunnittelussa varautua huomattavaan runkomelun ja tärinäntorjuntatarpeeseen.
Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka
Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisun mukainen pelastautuminen perustuu nostokalustoon. Tästä syystä erillisiä pelastuskaluston nostopaikkoja pelastautumiseen tarvitaan. Nostokalustolle saattaa kuitenkin olla muita
tarpeita, joita osittain voidaan toteuttaa kadulta. Muut kun paloturvallisuutta palvelevat pelastusreitit suunnitellaan normaaliin tapaan myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.
Korttelin pelastustiejärjestelyt tulee suunnitella kokonaisuutena.
Alueelle on merkitty istutettavia puurivejä. Pelastusteiden sijoituksessa on huomioitava istutettavien puiden sijainti.
Palokunnan toimintaedellytyksiin, poistumisjärjestelyihin ja paloturvallisuuteen tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää huomiota.
Nimistö
Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 14.11.2018 esittää Reposalmentien ja Holmanmoisionpolun risteykseen muodostuvalle
aukiolle nimeä Holmanmoisionaukio. Ratikkakorttelin uimarannan
puoleiselle tielle esitettiin nimeä Rantametsänpolku. Ratikkakorttelin kansipihalle on suunniteltu puistoa, joka käsittää lasten kiipeily- ja leikkipuiston. Kansipihan ja puiston läpi Reposalmentieltä
Laajasalon liikuntapuistoon johtavalle reitille esitettiin nimeä Kettu
Repolaisen kulku ja puistolle nimeä Kettu Repolaisen puisto.
Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Laajasalon ratikkakorttelin alueesta on tehty maisemahistoriallinen selvitys Holmanmoisionpolusta, lepakkoselvitys sekä meluselvitys.
Holmanmoisionpolkua tullaan siirtämään ja se palautetaan entiseen asuunsa käsittämään puurivit kummallekin puolta polkua.
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Holmanmoisionpolun maisemahistoriallinen selvitys osoittaa, että
ajan kuluessa polun sijainti ja linjaus on muuttunut. Tämän pohjalta kaavassa esitetty Holmanmoisionpolun siirto ei ole ristiriidassa polun historiallisten arvojen suhteen.
Alueella tehdyn lepakkoselvityksen mukaan kaava-alueen Holmanmoisionpolun eteläpää on lepakkojen saalistusaluetta ja korttelin itäpuolella oleva metsä lepakkojen siirtymäaluetta. Holmanmoisionpolun länsipuolelle olevalle VU/YO-alueelle tulee osoittaa
puita, jotka edesauttavat lepakkojen siirtymistä ja saalistusta alueella. Ratikkakorttelin kasvaessa rannan puolen metsäalueelle lepakkojen siirtymäalue siirtyy metsärajan mukana.
Alustava liikennemeluselvitys on tehty Reposalmentien liikenteen
vaikutuksesta asuinkortteleiden suuntaan. Meluvaikutusten arviointia täydennetään kaavan ehdotusvaiheeseen.
Viitesuunnitelman laadinnan yhteydessä on laadittu asiantuntijoiden osalta varikon rakenteisiin, meluun ja tärinään sekä liikenteeseen liittyviä selvityksiä. Varikkokorttelista on laadittu myös kustannusselvitys sekä energiaselvitys.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön
Kaava-alue on Yliskylän tiivistyvää asuinaluetta. Asemakaava tarjoaa asuntoja noin 900 uudelle asukkaalle lähellä luontoa ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Alueen täydennysrakentaminen tiivistää rakennettua ympäristöä ja jatkaa osaltaan ympäristössä tapahtuvaa kaupunkikuvallista muutosta.
Laajasalon ratikkakortteli on perusrakenteeltaan iso kokonaisuus
ja se tuo alueen kaupunkikuvalle uudentyyppistä muotokieltä.
Asuinkorttelit ovat muodoiltaan viisikulmaiset avautuen parvekkein ympäristöönsä mahdollistaen näkymiä joka suuntaan. Mittakaavallisesti ratikkakortteli tulee olemaan maisemassa hallitseva
ja korkeimpien rakennuksien osalta se tulee näkymään myös kaukomaisemassa.
Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Varikkokorttelin rakentamisen seurauksena menetetään virkistysmetsää ja nykyistä puistoaluetta toimintoineen. Menetettävä metsäalue on noin 3 hehtaarin kokoinen, josta 0,6 hehtaaria on arvokasta metsäkohdetta. Arvokkaasta geologisesta kohteesta eli Reposalmentien rantavallista menetetään noin puolet ratikkakorttelin
rakentamisen seurauksena. Asemakaavoitusalue on osa kahta eri
linnustokohdetta, toisesta kohteesta menetetään noin 3 hehtaaria
ja toisesta kohteesta puoli hehtaaria. Kummatkin linnustokohteet
ovat laajoja (49 ha ja lähes 20 ha), eivätkä rakentamisen johdosta

20 (28)
menetettävät alueet ole linnustokohteiden ydinalueita. Asemakaava-alueella lepakkojen esiintyminen keskittyi Holmanmoisionpolulle, joka tulee säilymään tulevaisuudessakin.
Ekologisten yhteyksien verkoston runkoyhteys Yliskylän rantametsässä tulee säilymään nykyisellään.
Pikaraitiotien ulottuminen liikuntapuiston ja virkistysalueen tuntumaan tuo alueelle uusia käyttäjiä.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Kaavaratkaisussa varataan tilat liikenteen järjestämiseksi kaavaalueella. Liikennejärjestelyt muuttuvat kaava-alueella merkittävästi. Raitiovaunuvarikko palvelee koko Kruunusillat-hankkeen
mukaisen raitiotielinjaston palvelualuetta. Reposalmentien mitoituksessa on huomioitu mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettava
raitiolinja, joka kulkee varikon ohitse itä länsi-suuntaisesti. Reposalmentien liikenteen järjestäminen sisältää baanatasoiset pyöräliikenteen järjestelyt molemmin puoleiset jalkakäytävät. Liikenneennusteen mukaan mitoitetulle ajoradalle sijoitetaan kaava-alueen
länsiosaan myös kadunvarsipysäköintiä muita kadun toimintoja
häiritsemättä. Reposalmentien, Koulutanhuan ja Holmanmoision
aukion risteys rakennetaan siten, että suojatiet varustetaan tulosuunnittain liikennehidastein ja hyvät näkemät suojateille varmistetaan runsaasta koululaisliikenteestä johtuen. Varikolle sisäänajo
tapahtuu Reposalmentieltä autoliikenteen ajoratojen pohjoispuolelta. Tämä järjestely säästää merkittävästi tilaa korttelialueen eteläreunoilla. koska varikko ja sen yhteydessä olevat korttelit sijaitsevat näin mahdollisimman pohjoisessa. Raitioliikenteen risteämät muun ajoneuvoliikenteen kanssa järjestetään siten, että
risteävä liikenne jalankulkua lukuun ottamatta pysäytetään liikennevalo-opastuksella. Ilomäentien ja Reposalmentien risteykseen
ei ole tarvetta toteuttaa täydellistä liikennevalojärjestelyä.
Holmanmoision aukio on mitoitettu siten, että sen kautta pystytään hoitamaan mm. kaava-alueen läntisen korttelin ja pihakannen huoltoliikenne. Kaava-alueen itäosan korttelin huoltoliikenne
järjestetään Rantametsänpolun kautta. Varikon ja siellä säilytettävän raitiovaunukaluston huolto järjestetään kokonaisuudessaan
varikon sisällä.
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Kaupunkikuvallisesti Laajasalon varikkokortteli tuo alueelle kokonaan uudenlaisen kaupunkirakenteellisen komponentin. Rakennukset muodostavat suurkorttelin, joka poikkeaa alueen nykyisestä arkkitehtuurista. Korttelin hybridisyys tuottaa myös kaupunkikuvallisesti uudenlaista arkkitehtuuria alueelle.
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Pikaraitiotien tuleminen Laajasaloon tulee vaikuttamaan katunäkymiin ja varsinkin Reposalmentiellä muutos aiempaan tulee
olemaan merkittävä. Varikolle johtavat raiteet ja varikkohallin julkisivu Reposalmentielle tulee antamaan katukuvaan uudenlaisen
urbaanin ilmeen.
Matalampaan jalustaosaan osoitetut liike- ja kahvilatilat tekevät
Reposalmentiestä myös kaupunkimaisemman oloisen. Liikuntapuiston sekä rantametsän suuntaan matala tiilinen jalustaosa antaa ulkoilualueen käyttäjille mukavaa mittakaavaa. Samalla tiilinen
massa kätkee sisäänsä varikon ja pysäköinnin toiminnot.
Seitsemän viisikulmaista asuinkorttelia sijaitsevat osittain varikkoa
reunustaen ja osittain sen päällä. Asuinkortteleja muodostavat lamellit ovat erikorkuisia kolmesta yhteentoista kerrokseen. Korkeimmat lamellinosat ovat keskellä korttelia. Metsäkumpareen
paikalle rakentuva kortteli muotoutuu ikään kuin rakennetuksi
kumpareeksi.
Varikon ja pysäköinnin päälle sekä asuinkortteleiden väliin jäävä
kansipiha muodostaa ison aukion. Aukiota tulee jäsentämään
puut, istutetut kumpareet sekä eri toiminnot. Aukiolta tulee avautumaan hienot näkymät ympäröivään maastoon, mutta samalla
kansipihalle johtavat portaat ja luiskat sekä kansipihan puusto tulevat olemaan näkyviä elementtejä kaupunkikuvassa.
Degerön kartanon pohjoispuolen alueet ovat aikojen saatossa
muuttuneet peltoalueista liikuntapalvelujen alueeksi.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Kaavahanke luo mahdollisuuksia vähähiiliseen, kaupunkimaiseen
elämäntapaan. Kruunusillat-hankkeen myötä rakentuva raitiotieyhteys on kokonaisuudessaan mittava satsaus joukkoliikenteeseen ja kestävän kehityksen mukaiseen vähähiiliseen liikkumistapaan. Kaavahankkeella mahdollistettava varikko on raitiotieyhteydelle välttämätön. Rakentamalla varikon yhteyteen myös asumista tiivistetään kaupunkirakennetta ja hyödynnetään rakennettava paikka järkevästi samalla myös uusien asuntojen rakentamiseen.
Kaavamuutosalue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Kaavamääräyksissä on viherkattojen rakentamista sijoittamista koskevat määräykset. Viherkatot ehkäisevät osaltaan kaupunkitulvien syntymistä sään ääri-ilmiöiden yleistyessä ilmaston
lämmetessä. Kansipihan ja katualueiden puuistutuksilla on miellyttävän katutilan ja suojaisan pienilmaston muodostamisen lisäksi
viilentävä vaikutus.

22 (28)
Asemakaava edellyttää, että jatkosuunnittelussa noudatetaan
Helsingin viherkerroinmenetelmässä asetettua tavoitetasoa.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
Hyvät joukkoliikenneyhteydet helpottavat etenkin autottomien
saapumista alueelle.
Kaava-alueen lähiympäristö tarjoaa laajoja virkistysalueita, joissa
ympäristömelu on jatkossakin Helsingin olosuhteisiin verrattuna
huomattavan vähäistä.
Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda edellytykset melun, tärinän
ja runkoäänen kannalta terveelliselle ja turvalliselle elinympäristölle. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota meluja värähtelyhaittojen minimoimiseen.
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset
Laajasalon ratikkakorttelin varikko tulee toimimaan noin sadan
henkilön osapäiväisenä työpaikkana. Lisäksi liiketilat tulevat työllistämään noin kymmenen henkilöä.
TOTEUTUS
Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet
Ratikkakortteli toteutetaan vaiheittain. Varikon toteutuksen aikataulussa huomioidaan Kruunusillat-raitiotiehankkeen aikataulu,
jonka mukaan varikon on tarpeen olla valmiina noin vuonna 2026.
Lisäksi vaiheistuksessa arvioidaan myöhemmin alueellisen pohjarakennuksen tarpeita huomioiden varikon ja asuinrakentamisen
rajapinnat
Toteuttamispolut
Toteuttamispoluissa on mahdollista toteuttaa varikkoa ja osaa
asuinrakentamisesta yhtä aikaa, pääosin asuinrakentaminen toteutetaan vaiheittain varikon jälkeen kortteleittain.
Rakentamiskelpoiseksi saattaminen
Rakentamiskelpoiseksi saattaminen edellyttää mm. johtosiirtoa ja
kunnallistekniikan rakentamista Holmanmoisionpolun ja Rantametsän polun alle. Lisäksi on tarpeen rakentaa Reposalmentien
ratikkakortteliin liittyvät liikenteen ja kunnallistekniikan järjestelyt.
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Laajemmin on tarpeen toteuttaa myöhemmin myös matala noin
0,5 1 m korkea tulvavalli lähemmäksi merenrantaa.
Rakentamisaikataulu
Joitakin asuinkortteleita on mahdollista toteuttaa tarvittaessa samanaikaisesti varikon kanssa noin vuosina 2023-2026. Asuinrakentaminen toteutetaan vaiheittain, pääosin varikon rakentamisen
jälkeen vuodesta 2026 eteenpäin noin vuoteen 2034 mennessä.
LPA-halli on mahdollista toteuttaa vaiheittain asuinrakentamisen
tarpeiden mukaisesti. Reposalmentien osuus varikon kohdalla on
tavoitteena toteuttaa noin vuosina 2022-2023. Puistokansi varikon
päälle on mahdollista toteuttaa varikon valmistuttua.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin
yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle
- edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä
- ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatointojen aluetta sekä
virkistysaluetta.
Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta.
Yleiskaava
Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on asuntovaltaista aluetta A2
sekä virkistys- ja viheraluetta. Asuntovaltaista aluetta kehitetään
pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen
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sekä lähipalvelujen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa
1,0 2,0. Perustellusti korttelikohtainen tehokkuus voi olla tätä
suurempikin. Alueen keskeisten katujen varsilla tulee mahdollistaa liike- ja muuta toimitilaa. Alueen pinta-alasta keskimäärin
60 % tai enemmän on korttelimaata. Virkistys- ja viheraluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto-, ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy seudulliseen viherverkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen. Virkistys- ja viheralueiden kehittämisessä huomioidaan yleiskaavan teemakartalla esitetty metsäverkosto. Lähtökohtana on säilyttää verkoston metsäinen luonne.
Yleiskaavassa kaava-aluetta sivuaa idässä sijainniltaan ohjeellinen viheryhteys, viherakseli, joka palvelee virkistysyhteytenä ja
liittää viheralueet toisiinsa. Yhteyden luonne voi vaihdella rakennetusta puistomaiseen tai luonnonmukaiseen. Kaava-alueen koilliskulmaa sivuaa yleiskaavassa myös sijainniltaan ohjeellinen pikaraitiotien linja. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on osittain esikaupungin pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
Asemakaavat
Varikon kohdalla, pääosalla aluetta, on voimassa asemakaava
nro 6420 (vahvistettu 24.4.1971). Kaavan mukaan metsäinen
kumpare ja sen ympäristö on leikkikenttäaluetta (UL), urheilukeskusaluetta (UK) ja pysäköimisaluetta (LP).
Koulutontilla (tontti 49023/3) ja sen kaakkoispuolella on voimassa
asemakaava nro 10594 (vahvistettu 27.10.2000). Koulutontti on
osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi
(YO). Tontille on osoitettu laaja rakennusala enintään kaksikerroksiselle rakentamiselle ja 6 300 k-m2 rakennusoikeutta. Koulutontin
kaakkoispuolella oleva alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (UL).
Holmanmoisionpolun päässä on voimassa asemakaava 9906
(vahvistettu 17.6.1992) ja siinä Holmanmoisionpolun luoteisosa
on suojaviheraluetta (EV). Holmanmoisionpolun pohjoispuolella
Reposalmentien varressa olevalla yleisellä pysäköintialueella (LP)
on voimassa asemakaava nro 11743 (tullut voimaan 9.1.2015).
Reposalmentien itäosan katualueella on voimassa asemakaava
8825 (vahvistettu 14.9.1984) ja Koulutanhuan katualueella asemakaava nro 7009 (vahvistunut 25.10.1974). Kaava-alueeseen
kuuluu rakentamaton osa julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta (YL) oleva tontti 49027/4. Tontilla on voimassa asemakaava nro 10074 (vahvistettu 28.5.1993).
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Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
Maanomistus
Helsingin kaupunki omistaa alueen.
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 kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
Uudenmaan ELY-keskus
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan päivitetyn 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 uutisissa.

26 (28)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 5.6.-30.6.2017 seuraavissa paikoissa:
Laajasalon kirjastossa, osoite Koulutanhua 2
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Asukastilaisuus pidettiin 14.6.2017 Laajasalon kirkossa, Reposalmentie 13
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
kohdistuivat Kaupunginmuseon osalta Holmanmoisionpolun suojeluarvoihin sekä kulttuuriympäristön ja maisemallisten arvojen
säilymiseen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuus oli huolissaan liikuntapuiston supistamisesta. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä piti hyvänä kaavahankkeen vaikutuksia Kruunusillat-hankkeen toteutumiselle. Kannanotoissa
esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että Holmanmoisionpolun vaiheista on teetetty ympäristöhistoriallinen selvitys
ja liikuntapaikoille on etsitty korvaavia sijainteja Holmanmoisionpolun länsipuolelta sekä viereiseltä Itärannan kaava-alueelta.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat kaavoitusprosessiin, Laajasalon ja Reposalmentien alueen liikenteeseen, ratikkakorttelin sijoittamiseen
alueelle, luontoarvoihin, virkistys- ja urheilualueiden säilymiseen
sekä koulujen oppimisympäristön pienenemiseen. Mielipiteet on
otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavarajauksia on
mietitty niin, että mahdollisimman paljon liikunta-, virkistys- ja metsäalueita säilyy.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevia kirjallisia mielipiteitä saapui 51 kpl, joista 2 oli adresseja (allekirjoittajia yhteensä
2753).
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Luonnosaineiston (viitesuunnitelman) erillinen nähtävilläolo 15.11. 30.11.2018
Luonnosaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä
ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
Luonnosaineisto oli nähtävillä 15.11.-30.11.2018 seuraavissa paikoissa:
Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat
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Luonnosaineistoa koskeva asukastilaisuus pidettiin 22.11.2018
Laajasalon kirkossa.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
HSY:n kannanotto luonnosaineistosta kohdistui uuden jäteveden
pumppaamon sijoittamiseen alueelle. Lisäksi kannanoton mukaan
kaavoituksen yhteydessä tulee selvittää uuden vesihuollon tarve
ja sen kustannukset sekä huomioida riittävät tilavaraukset vesihuollon putkille ja laitteille. Alustava vesihuollon yleissuunnitelma
kustannusarvioineen tulee laatia kaavoituksen yhteydessä ja esittää kaavaselostuksen osana. Pihakannen kuivatus tulee järjestää
HSY:n ulkopuolisin järjestelyin.
Hankkeen paloturvallisuuden osalta kannanotoissa ei nähty kohtuuttomia ongelmia. Kaavoitetut viisikulmaiset asuinkorttelit tulevat todennäköisesti tuomaan jatkosuunnittelun yhteydessä haasteita paloturvallisuussuunnittelulle, samoin kuin kaava-alueen tasoerot ja sen myötä nostolava-autojen reitit, jotka vaativat kuitenkin jonkin verran väljyyttä toimiakseen. Suurin osa paloteknisistä
kysymyksistä on ratkaistavissa rakennuslupavaiheessa.
Helen Sähköverkon kannanotossa todettiin, että Helen Sähköverkko on suunnittelemassa Reposalmentielle laajamittaista jakeluverkon investointi- ja uudistamistyötä. Työn toteutus on ajoitettu
tehtäväksi Reposalmentien kadun ja talojen rakentamisen aikataulussa. Reposalmentien ratikkakorttelin sähkönjakelu tulee vaatimaan alueelle 1 2 jakelumuuntamoa. Jakelumuuntamot tulevat
palvelemaan pääasiassa muutosalueen asuinkerrostalojen korttelialuetta. Pysäköintilaitos ja ratikkavarikko liittynevät sähköverkkoon omien keskijänniteliittymien (muuntamoiden) kautta. Jatkosuunnittelussa ratkaistaan, voidaanko nykyistä YO-korttelissa olevaa jakelumuuntamoa hyödyntää osittain myös hybridikorttelin
sähkönjakelussa.
Kannanotoissa esitetyt asiat on huomioitu kaavamääräyksellä:
Näille korttelialueille on suunniteltava ja rakennettava Helen Sähköverkon ohjeen mukainen muuntamotila. Muut kannanotot huomioidaan kaavaehdotusvaiheessa.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Luonnosaineiston (viitesuunnitelman) erillisen nähtävilläolon yhteydessä saadut mielipiteet kohdistuivat ratikkakorttelin sijaintiin ja
kokoon, virkistysalueiden vähenemiseen sekä liikenneturvallisuuteen. Lisäksi asukkaat kokevat, että heitä ei kuulla eikä heidän
mielipiteitään oteta huomioon kaavoituksessa. Osaan luonnosaineiston nähtävillä olon yhteydessä saatuihin mielipideasioihin on
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vastattu jo OAS-vaiheen mielipiteiden vastineissa.
Kirjallisissa mielipiteissä on tuotu esiin kriittisen palautteen lisäksi
myös positiivisia seikkoja. Kritiikkiä sai erityisesti liikennemäärän
kasvu, ratikkakorttelin sijainti ja koko sekä virkistysalueen pieneneminen. Raitiotien tulemista saarelle pidettiin hyvänä ja siihen
liittyvää täydennysrakentamista ymmärrettävänä asiana.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 11 kpl.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Esitelty lautakunnalle
Helsingissä, 5.2.2019
Marja Piimies

pohja päivitetty 20.2.2017 (taulukossa "kaupunkisuunnittelulautakunta" on korvattu sanalla "lautakunta",
kirjaamon osoitteesta on poistettu "Kaupunkisuunnitteluvirasto") asettelut korjattu uudestaan 8.3.
HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Oas 1308-01/18
Hankenro 4388_3
HEL 2017-005378
15.11.2018
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PÄIVITETTY / LAAJASALON RATIKKAKORTTELI
REPOSALMENTIEN ALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty hankkeen nimen,
suunnittelualueen rajauksen, suunnittelijoiden ja kaavan etenemisen
osalta. Hankkeen nimi on muuttunut Reposalmentien alueesta Laajasalon ratikkakortteliksi. Suunnittelualuetta on muutettu. Holmanmoisionpolun uuden linjauksen takia koulutontti on otettu mukaan suunnittelualueeseen. Suunnittelualueesta on poistettu uimaranta ja siihen liittyvä viheralue. Reposalmentien varren kaavoitus ratikkakorttelista eteenpäin
ratkaistaan Vartiosaaren kaavoitusratkaisujen selkiydyttyä.Suunnittelijat
ovat vaihtuneet arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin osalta. Alkuperäiseen OAS:in nähden kaavan eteneminen muuttuu; myös asemakaavan
muutosluonnos esitellään lautakunnassa. (Tehdyt muutokset punaisella)
Reposalmentien varteen suunnitellaan merelliselle alueelle, palvelutiloja ja raitiovaunuvarikkoa. Varikko suunnitellaan hybridirakennukseksi, jossa on varikkotoimintojen lisäksi asumista ja palveluja.
Varikon ja asumisen hybridistä järjestetään arkkitehtuurikilpailu,
jonka pohjalta asemakaavaa osin jatkossa valmistellaan. Reposalmentien suunnittelussa huomioidaan myös raitiotien jatkaminen
Vartiosaareen.
Suunnittelijat ovat tavattavissa 14.6.2017 klo 17:30–20, Laajasalon
kirkossa, Reposalmentie 13. Tervetuloa keskustelemaan suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja
missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin
edetessä.
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Suunnittelun tavoitteet ja alue

Laajasaloa kehitetään uudeksi raideliikenteen verkostokaupungin
osaksi, joka Kruunusiltojen kautta on yhteydessä kantakaupunkiin. Tavoitteena on mahdollistaa asumista hyvälle paikalle merelliseen Helsinkiin, monipuolisten ja kehittyvien palvelujen ja joukkoliikenteen läheisyyteen. Tavoitteena on tarjota edellytyksiä hyvälle kaupunkielämälle, asumiselle ja ihmisten kohtaamiselle, yrittämiselle ja asuntotuotannolle.
Kruunusillat-hankkeen raitiotietä varten luodaan edellytykset Reposalmentielle, samalla huomioiden Vartiosaaren sillalle johtava raitiotieyhteys. Huolto- ja säilytysvarikolle Reposalmentien eteläpuolella luodaan
edellytykset. Varikko suunnitellaan niin sanotuksi hybridiksi, jossa on
merkittävä määrä asuinrakentamista kiinni varikossa. Varikon suunnittelu perustuu arkkitehtuurikilpailuun, jonka voittaneesta ehdotuksesta
kehitetään ohjauksessa viitesuunnitelma asemakaavaluonnoksen pohjaksi vuonna 2018.
Asemakaavan muutos perustuu Helsingin uuteen yleiskaavaan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016), sen selvityksiin ja Laajasalon kaupunkibulevardin suunnitteluperiaatteisiin (kslk 2015). Yleiskaavassa esitetyt virkistys- ja viheralueet rannalla ja sen tuntumassa sekä Ilomäentien jatkeen suuntainen viheryhteys rannalle suunnitellaan uuteen yleiskaavaan perustuen.
Reposalmentiellä tavoitellaan kaupungille ominaista tiivistä, toiminnallisesti aktiivista ja tehokasta rakennetta sekä hyvää kaupunkikuvaa ja
monipuolisia liikkumisen mahdollisuuksia kaikille. Uudisrakentaminen
suunnitellaan ympäristöön sopivaksi. Pääosa asumisesta on kerrostaloissa. Palvelujen ja yrittämisen edellyttämien tilojen sijoittamista muun
muassa kadun varren kivijalkatiloihin ja muihin houkutteleviin tiloihin selvitetään. Merkittävästi uudistettava ympäristö suunnitellaan kokonaisuu-
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deksi ja nykyisiä viheralueita ja liikuntatoimintoja säilytetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman rajan ylittäviä tulva- ja hulevesien hallinnan
ratkaisuja sekä muita mahdollisia teknisiä muutostarpeita selvitetään.
Baana-pyöräilyverkon osa suunnitellaan alueen läpi, Laajasalontien ja
Vartiosaaren sillan välille.
Pohjoisessa alue liittyy Laajasalon yläkoulun ja terveysaseman tontteihin sekä Ilomäentien ja -polun rivi- ja pientaloalueisiin. Lännessä alue
liittyy aiemmin suunniteltuun kauppakeskuksen alueeseen ja Laajasalon
alakoulun tonttiin sekä idässä muun muassa suunniteltavaan Vartiosaaren siltaan. Alueen eteläpuolella on liikuntapuisto ja viheralueita. Uimaranta ja osa sen välittömässä tuntumassa olevasta merkittävästä metsäalueesta säilytetään.
Kaavan tavoitteet pohjautuvat muun muassa kaupungin strategiaan,
strategiaohjelmiin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, yleiskaavan tavoitteisiin ja selvityksiin, viraston ympäristöohjelmaan, tulvasuojelun tavoitteisiin, Kruunusillat-hankkeeseen ja sen yleisuunnitelmaan,
sekä toisiinsa liittyvien Pohjois-Yliskylän käynnissä olevien ja tulevien
asemakaavan muutosten yhteisiin tavoitteisiin.
Osallistuminen ja aineistot
Suunnittelijat ovat tavattavissa Laajasalon kirkossa, Reposalmentie 13
14.6.2017 klo 17:30–20.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 5.6.–30.6.2017 :
Laajasalon kirjastossa, osoite Koulutanhua 2
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 pyydetään esittämään
viimeistään 30.6.2017. 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.
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Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee. Keväällä 2018 valmistellaan kaavaluonnos tai sitä vastaava valmisteluaineisto, joka asetetaan
nähtäville. Siinä vaiheessa järjestetään keskustelutilaisuus ja muuta tiedotusta. Tämän jälkeen valmistellaan kaavaehdotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä
sivulla.
Kaavatyön etenemistä voi seurata myös tilaamalla sähköpostiin Vartiosaaren suunnittelun uutiskirjeen osoitteesta www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet.
Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
seurat, yhdistykset ja yritykset
Laajasalo-Degerö-seura
Laajasalon pienkiinteistöyhdistys
Vartiosaari-seura ry
Vartiosaaren asukasyhdistys
Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistys ry
Helsingin seudun kauppakamari
Helsingin Yrittäjät
Helsingin seurakuntayhtymä
Laajasalon Palloiluhallit Oy
DNA Oy
Elisa Oyj
Sonera Carrier Networks Oy
TDC Oy
AinaCom Oy
IP-Only Telecommunications Finland
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys
asiantuntijaviranomaiset
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus)
Asuntotuotantotoimisto (ATT)
Museovirasto
Kaupunginmuseo
kiinteistöviraston tonttiosasto
kiinteistöviraston tilakeskus
kiinteistöviraston geotekninen osasto
liikuntavirasto
opetusvirasto
pelastuslaitos
rakennusvalvontavirasto
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rakennusvirasto
sosiaali- ja terveysvirasto
varhaiskasvatusvirasto
ympäristökeskus
Puolustusvoimat
Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunki- ja
ympäristökuvaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, liikkumiseen ja
liikenteeseen sekä 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 suunnittelualueen. Kaavoitus on tullut vireille Helsingin kaupungin aloitteesta. HKL:n ja Kruunusillat-hankkeen
kanssa on neuvoteltu raitiotievarikon tarpeesta. Kiinteistövirasto valmistelee myöhemmin asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan / tontinomistajan
kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Alueella voimassa olevissa asemakaavoissa
- nro 6420 (voim. 1971) alue on merkitty urheilukeskusalueeksi (UK),
leikkikenttäalueeksi (UL), puistoalueeksi (P), (LP) ja katualueeksi.
- 9906 (voim. 1993) alue on merkitty suojaviheralueeksi (EV).
- 11743 (voim. 2015) alue on merkitty yleiseksi pysäköintialueeksi
(LP).
- 7009 (vahv. 1974) alue on merkitty katualueeksi.
- 10594 (voim. 2000) alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU), opetustoimintaa palvelevaksi korttelialueeksi (YO) sekä
puistoksi (VP).
- 8825 (voim 1984) alue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL) ja katualueeksi.
Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi, asuminen; kerrostalovaltaiseksi alueeksi, asuminen/toimitila; kaupunkipuistoksi sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi (A2), asuntovaltaiseksi alueeksi (A3) sekä virkistys- ja
viheralueeksi. Alueelle on merkitty myös osa viheryhteyttä, baanaverkkoa ja pikaraitiotietä.
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä ja suunnitelmia:
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-

-

Kruunusillat-hankkeen raitiotien yleissuunnitelma (Kruunusillat ja
Helsingin kaupunki, 2016).
Laajasalon alueellinen kehittämissuunnitelma ja kaupunkibulevardi
(Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:13)
Laajasalon kaupunkibulevardin suunnitteluperiaatteet (Helsingin
kaupunkisuunnitteluvirasto, kslk 9.6.2015)
Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavan muutosehdotus,
nro 12430 (HEL 2015-001115)
Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutos (HEL
2016-000535), osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Yliskylän aluesuunnitelma 2015-2024 (Helsingin kaupunki rakennusvirasto, 2015:2)
Vartiosaaren osayleiskaava, nro 12373 (HEL 2011-007765)

Alueella on nykyisin Reposalmentien molemmin puolin monimuotoisia ja
vaihtelevia puistoja ja viheralueita sekä liikuntapuiston pohjoisosa. Viheralueet liittyvät osaksi laajempaa kokonaisuutta Pohjois-Yliskylässä.
Reposalmentie on itäiseltä osaltaan jalankulku- pyöräily- ja huoltoreitti
Reposalmen rantaan. Alueen maiseman ja luonnon kannalta tärkeä osa
on merenranta. Pääosin kaakkoon suuntautuva ranta-alue sen tuntuman viheralueineen on merkittävä maisemallinen kokonaisuus liikkumiseen houkuttelevine kulkureitteineen. Kaupunki ylläpitää rannalla pukusuojia. Reposalmentien tuntumassa on koira-aitaus. Liikuntapuiston toimintoja suunnittelualueella ovat beach volley -kentät, kuntoiluvälineet,
lentopallokenttä ja kuntoradan osa. Alueen eteläosa on osin alavaa ja
tulvariskille altista.
Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Suvi Huttunen, arkkitehti, p. (09) 31037335, suvi.huttunen@hel.fi
Liikenne
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37088,
markus.ahtiainen@hel.fi
Teknistaloudelliset asiat
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37251, jouni.kilpinen@hel.fi
Julkiset ulkotilat, maisema
Niina Strengell, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37072,
niina.strengell@hel.fi
Vuorovaikutus
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37403,
juha-pekka.turunen@hel.fi
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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
–

Vireilletulo

OAS

Luonnos

Ehdotus

Hyväksyminen

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 kaupungin aloitteesta
•suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 5.6.–30.6.2017 , suunnittelija on tavattavissa Laajasalon
kirkossa 14.6.2017 klo 17:30-20
•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/ksv ja Helsingin uutisissa
•mahdollisuus esittää mielipiteitä

•luonnosvaiheen aineisto nähtävillä arviolta syksyllä 2018, jolloin järjestetään asukastilaisuus
•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/ksv ja Helsingin uutisissa
•mahdollisuus esittää mielipiteitä
•kaavaluinnos esitellään lautakunnalle arviolta alkuvuodesta 2019

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta 2019-21
•mielipiteisiin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy karttapalvelusta
kartta.hel.fi
•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa
•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla
•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot
•muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjallisesti
pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana
•kaava tulee voimaan.

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 uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Laajasalo, Reposalmentien 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.

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Itäinen yksikkö/ KruunuvuorenrantaVartiosaari-tiimi

Ote maakuntakaavasta
Laajasalo, Reposalmentien alue

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Itäinen yksikkö, KruunuvuorenrantaVartiosaari-tiimi

Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
Laajasalo, Reposalmentien alue

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Itäinen yksikkö, KruunuvuorenrantaVartiosaari-tiimi

c KAMI

= Kaupungin omistama maa-alue
= Kaupungin vuokraama alue
= Yksityisen omistama alue

Ote kiinteistökartasta, maanomistus
Laajasalon ratikkakortteli
Liite kaavaan nro 12546

SELVITYS LAAJASALON VARIKON SIJAINNISTA
Markus Ahtiainen
Helsingin kaupunki
Kaupunkympäristön toimiala 2019

SELVITYS LAAJASALON VARIKON SIJAINNISTA
Kruunusillat raiteen liikennöintiin tarvittavan raitiovaunukaluston varikko toiminnan sijoittamista on
selvitetty, nykyisille varikoille, Laajasalon alueelle ja Roihupeltoon. Nykyisille varikoille ei mahdu
Kruunusillat raiteen kalustomäärä, eikä kyseisen kokoiselle kalustolle ole tarvittavia päivittäishuollon
tiloja. Roihupeltoon pitäisi rakentaa siirtoraide, joka 2-raiteisena maksaisi raidejokerin keskimääräisellä
kilometrihinnalla noin 60 milj.euroa. Raiteelle ei ole näköpiirissä riittävää matkustajakysyntää
liikennöinnin aloittamiseksi näköpiirissä olevan maankäytön (yleiskaava) toteutuessa. Raide jäisi
siirtoraiteeksi. Paitsi siirtoraideinvestointi niin myös siirtoajo muodostaisi vuositasolla mittavia
kustannuksia. Raidejokerin varikolle Roihupeltoon ei myöskään ole järjestettävissä riittäviä tiloja.
Raiteelle Roihupeltoon ei ole käytettävissä riittävästi asemakaavan mukaista katutilaa liikennöinnin
kannalta tarkoituksenmukaisimmalle linjausvaihtoehdolle. Tämän tilan järjestäminen ei ole prosessina
mielekästä siirtoraidetta varten. Laajasaloon rakennettava varikko ei tuo ylimääräisiä rakenteita tai
siirtoliikennetarvetta. Siirtoliikenteen kustannukset on arvioitu Koskelaan olevan n. 1,4 milj.euroa
vuodessa (vuoden 2015 ajokustannukset nykyisin käytettävällä kalustolla). Isommat korjaukset (mm.
pyörähionta) on työkoneinvestointien ja ammattityöntekijöiden työn kannalta kuitenkin tarpeen
keskittää harvemmille varikoille (Koskela). Kaikki olemassa olevat varikot joutuvat merkittävien
korjaustöiden kohteeksi ja muitakin uusia varikoita joudutaan tekemään. Varikon sijoittamista
Laajasaloon on arvioitu jo siitä lähtien kun raitiotieliikenne alkoi näyttää todennäköiseltä
joukkoliikenneratkaisulta Laajasaloon (2010-luvun vaihde). Tuolloin ei tosin vielä tiedetty kaluston
tarkkaa kokoa tai määrää. Arvioidut vaihtoehdot ovat jaettavissa kahteen eri kategoriaan kalliovarikoihin
ja muuhun rakenteeseen yhdistettyihin varikoihin. Täysin erillistä maanpäällistä varikkoa paremmin
teollisuusalueille soveltuvine ominaispiirteineen ei ole pidetty mahdollisena sijoittaa Laajasaloon.

KALLIORATKAISUT
Kallioratkaisuissa yhteinen riskitekijä on louhiminen jo rakennetussa ympäristössä sekä kallion
myöhemmin esille tuleva odotettua heikompi laatu.
1. Kruunuvuorenrannan vanhat kallioluolat (varmuusvarastot, A)
Kruunuvuorenrannan vanhat kallioluolat ovat aiemmin olleet öljysäilytyksen käytössä. Luolia on kaksi
ja ovat pitkiä melko jyrkästä alaspäin laskevia tiloja. Luolien pohja on alimmillaan – 50 metrissä.
Kallioluolien muoto, koko ja pohjan ominaisuudet eivät sellaisenaan olisi toimineet valmiina tilana
vaan lisälouhintaa ja rakentamista olisi jouduttu tekemään huomattavan paljon. Käytettävissä olleen
tiedon mukaan olisi ollut varsin todennäköistä, että kalloluolan sisään olisi pitänyt rakentaa
kahdennettu rakenne (halli). Näin olleen kallion sisään sijoittamisella ei olisi syntynyt erityisiä säästöjä
itse varikon osalta verrattuna maan päälliseen halliin. Ajorampille olisi kertynyt huomattavasti mittaa.
Sen toteutettavuus arvioitiin haastavaksi suuaukko olisi pitänyt sijoittaa melko kauas. Suuaukoksi
sopivia paikkoja ei ole paljon tarjolla kallioseinämien muodossa. Suuaukko olisi pitänyt erittäin
todennäköisesti sijoittaa korttelirakenteeseen suurelta osin päältä avattavana betonirakenteena.
2. Gunillankallio-Kaivoskallio (B,C)
Gunillankalliossa rajallisista rampin toteutusmahdollisuuksista johtuen lattiapintaa ei olisi saatu
laskettua niin alas, että riittävät tilat olisivat järjestyneet. Lisäksi päältä avattavaa rakennetta olisi
syntynyt niin paljon, ettei avokalliosta olisi jäänyt jäljelle käytännössä juuri mitään. Kallion päälle tulisi
kuitenkin joka tapauksessa rakenteita, jotka muuttaisivat avokallion luonnetta haitallisesti. Sisään ja
ulosajon järjestämistä rajoitti Koirasaarentien geometria, joka on sovitettu kallioiden (Gunillankallio
ja Kaivoskallio) väliin. Lisähaasteita muodostuu rakentamiskorkeuksista ja mahdollisen rakenteen
kuivatuksesta. Kaivoskallioon sijoittamiselle ei nähty senkään vertaa edellytyksiä mitä
Gunillankallioon.
3. Riitankallio (O)
Riitankallioon ainoa mahdollinen ajoyhteys olisi ollut sen pohjoispuolelta Marunakujalta. Ajoyhteyden
järjestäminen toisi puistokaistaleelle noin 100 m pitkän huoltohallin (ei mahdu kallioalueelle). Raiteet
sekä sisään, että ulosajoon sekä varikon tarvitseman huoltoyhteyden. Kyseinen puistokaistale on
myös tärkeä hulevesireitti, joka on selvästi alempana mihin tulvakorkeuksiin pitkällä aikavälillä
katsotaan tarpeelliseksi varautua (Helsingin kaupungin tulvastrategia). Yhteyden tulee jatkossakin
toimia tulvareittinä (sadantatulva). Varikon järjestelyt tulee myös tehdä siten, että tulvatilanteissa,
joihin varaudutaan, vesiä ei pääse varikolle. Raideyhteyden järjestäminen varikolle katkaisisi
tulvareitin.
Yleiskaavassa rakentamisalueeksi osoitettu kallioalue on sinänsä varsi laaja ja keskiosiltaan
korkeusasemat mahdollistaisivat sellaisten holvattujen kalliotunnelien tekemisen, jotka
mahdollistaisivat raitiovaunujen säilyttämisen. Kallioalue laskee kuitenkin voimakkaasti sivustoiltaan
ja rinteen yläosassa kulkee yksityisten tonttien raja. Idässä lähimmät rakennukset sijaitsevat melko
ylhäällä kalloilla. Lännessä kallion alapuolella. Varikon luolajärjestelyt (säilytys- ja järjestelyraiteet)
eivät aivan mahdu kokonaisuudessaan kallion korkeimmalle osalle. Kalliota jouduttaisiin melko
todennäköisesti avaamaan päältä erityisesti kallioalueen lounaisosasta. Toimenpiteet pitäisi toteuttaa

yksityisessä omistuksessa olevien tonttien kanssa yhteistyössä. Tällaisen järjestelyn osalta ei ole
etukäteen arvioitavissa löytyykö yhteisesti hyväksyttävää lopputulosta tarvittavassa aikataulussa.
Kaupunki ei halua pakottaa yksityisiä maanomistajia tällaisiin yhteisjärjestelyihin. Alueen
länsipuolisista tonteista valtaosa ei ollut kiinnostunut tonttikohtaisesta täydennysrakentamisesta,
kun sitä tiedusteltiin käynnissä olevan asemakaavoitustyön yhteydessä.

MAAN PÄÄLLISET RATKAISUT
Näille ratkaisuille yhteisenä ominaisuutena voidaan katsoa varikon sijoittuminen jo rakennettuun
ympäristöön. Tästä seuraa rakennukselle ja varikkotoiminnalle kohdistuva kaupunkikuvallinen korkea
vaatimustaso. Laajat järjestelyraiteet, avokentät tai esteettisesti heikkolaatuiset hallirakenteet eivät tule
kyseeseen.
4. Haakkoninlahdenkadun ja Koirasaarentien risteyksen kortteli (D)
Koirasaarentien ja Haakoninlahdenkadun kaakkoisnurkan korttelia arvioitiin varikkohybridiksi. Tuossa
kohteessa kadun kohtien välillä, joista kortteliin voisi ajaa raitiovaunulla on liikaa korkeuseroa
riittävän tasaisen lattiapinnan muodostamiseksi. Kohteessa ei olisi mahdollisuutta yhden ajoliittymän
ratkaisulle. Lisäksi korttelimaaksi käytettävissä oleva tila osoittautui liian suppeaksi.
5. Laajasalontien varren korttelit (E,F,G)
Laajasalontien muuttamiseksi nykyisen suunnittelun mukaiseksi tehtiin ensimmäisiä suunnitelmia
2010-luvun taitteessa, kun kauppakeskuksen alueen nykyinen asemakaava oli pitkälle valmisteilla.
Tarkastelun pohjalta havaittiin Laajasalontien varren soveltuvuus varikkotoiminnalle
kauppakeskuksen kohdalla erittäin huonoksi. Yliskylänlahden kohta arvioitiin potentiaalisemmaksi.
Myöhemmin kun Laajasalontien varren ja raitiotien suunnittelu on edennyt, on arvioitu tarkemmin
myös Yliskylänlahden kohtaa. Ajoyhteyden järjestäminen Laajasalontieltä vaatii erittäin paljon tilaa
koska vaunujen sisään ja ulosajoon tarvittavaa järjestelytilaa ei ole helposti järjestettävissä
Laajasalontielle, kun varaudutaan siihen, että Laajasalontiellä olisi myös linjaliikennettä. Lisäksi
Laajasalontien on erittäin vilkasliikenteinen ja ajon ohjaaminen aiheuttaa haittaa muulle liikenteelle.
Sisään ja ulosajoa varten pitäisi sivukadulla olla riittävästi tilaa; vähintäänkin noin 75m (noin korttelin
verran) Laajasalontien reunasta lähimmälle ovelle. Tästä syystä varikko ja siihen kytkeytyvä kortteli
työntyisi merialueen päälle täyttömaalle.
6. Ilomäentien ja Marunapolun vierustan puistoalueet (h,I,J,K)
Kyseisille alueille sijoittaminen edellyttäisi varikolla tarvittavien toimintojen (huolto ja säilytys)
sijoittamista erilleen. Toimintojen välinen ja suurelta osin muukin järjestelyraiteisto sijoittuisi kadulle
ja toimintojen väliin. Tämä olisi kaupunkikuvallisesti huonoa ympäristöä ja varikkotoiminnan haitat
olisivat vaikeammin hallittavissa. Varikon integrointi muuhun korttelirakenteeseen
kaupunkikuvallisesti kestävällä tavalla olisi erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta.

7. Reposalmentien varsi (L,M,N)
Reposalmentien varren yleiskaavan mukaiset rakentamisalueet muodostavat suurempia
kokonaisuuksia. Ilomäentien itäpuolelle sijoittuva varikkokortteli arvioitiin mahtuvan alueelle
kolmella eri tavalla joko pohjoispuolelle siten, että Reposalmentie linjataan etelämmäksi tai
Reposalmentien eteläpuolelle. Ensimmäinen ratkaisutapa toisi uuden melko suuren
korttelikokonaisuuden lähelle nykyisi tontteja. Jäljempi toteutusvaihtoehto olisi sijoittunut varsin
lähelle uimarantaa ja itä-länsi suuntaisesti siten, että se olisi ollut järjestelyraiteista johtuen
tilankäytöllisesti epäedullinen. Varikon alle olisi jäänyt metsäistä virkistysaluetta ja uimarantaa
palvelevia alueita. Nämä katsottiin huonoiksi tavoiksi toteuttaa varikko. Ilomäentien länsi ja
Reposalmentien eteläpuolella olevalle alueelta löytyi sen sijaan mahdollinen sijoituspaikka.
Sijoittaminen tuohon paikkaan mahdollistuu siten, että Reposalmentien linjaus siirretään
mahdollisimman pohjoiseen ja varikon toiminta järjestetään läpi ajettavaksi etelään päin kiilautuvaan
muotoon. Sisäänajon järjestäminen melko hiljaiselta kadulta onnistuu. Myös kortteliin sijoittuva muu
rakentamien katsottiin mahdolliseksi. Varikon rakenteita ei katsottu mahdolliseksi sijoittaa
Holmanmoisionpolun lounaispuolelle. Tältä pohjalta laadittiin varikon luonnos varikon
esimerkkiratkaisuksi, joka oli varikkokorttelin suunnittelukilpailun yksi lähtötieto. Kilpailun voittaneen
ehdotus perustuu sijoituspaikasta tehdyn arviointityön mukaiseen ratkaisuun merkittävästi
tarkentuneena.

