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Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Etelä-Haagan Kultareunan 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12370

HEL 2013-011673 T 10 03 03

Lausuntoehdotus

Ympäristölautakunta antaa seuraavan lausunnon.

Vihdintie aiheuttaa melu- ja ilmanlaatuhaittoja kaava-alueen itäosiin. 
Ympäristölautakunta pitää hyvänä, että Vihdintien varrella melulähteen 
puoleisille julkisivuille on osoitettu kaavamääräys, jolla pyritään raken-
nussuojelulliset näkökohdat huomioon ottaen parantamaan rakennus-
ten rakenteellista meluntorjuntaa. Myös sisäilmanlaatua tulisi pyrkiä pa-
rantamaan suojelluissa rakennuksissa esim. tuloilmaventtiileihin asen-
nettavin suodattimin. Tämä kaavaluonnokseen sisältynyt määräys on 
tarpeellinen asumisterveyden kannalta. Tehokkaalla suodatuksella voi-
daan poistaa tehokkaasti myös terveydelle haitallisimpia pienhiukkasia. 

Myös Lapinmäentien vilkkaasta liikenteestä aiheutuu asukkaille ilman-
laatu- ja meluhaittoja. Tätä ei ole otettu huomioon kaavaehdotuksessa 
mutta kaavaselostuksessa todetaan, että Lapinmäentien liikenneturval-
lisuussuunnitelman (Kslk 26.5.2011) toimenpiteet tulevat vähentämään 
mm. liikenteen aiheuttamaa meluhaittaa ja kadun houkuttelevuutta lä-
piajoon. Suunnitelman pikainen toteuttaminen on tarpeen liikenteen 
ympäristöhaittojen vähentämiseksi. 

Esittelijän perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää lausuntoa 26.2.2016 mennessä. 

Alue sijaitsee Etelä-Haagan länsiosassa Vihdintien ja Huopalahdentien 
välisellä alueella. 

Suunnittelualueen asemakaavan muutos mahdollistaa Haagan Kulta-
reunan alueen arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön säilymisen ja 
suojelun. Asemakaavan muutoksessa ei alueelle ole osoitettu uusia ra-
kennuspaikkoja.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tontin 29069/10 asuinra-
kennusten korottaminen yhdestä kahteen kerroksella, sekä suojeltujen 
rakennusten ullakko- ja maantasokerroksen ottaminen osittain asumis-
käyttöön. Lisärakennusoikeus tontilla 29069/10 on 850 k-m². Asumis-
käyttöön muutettavaa ullakkotilaa alueella on noin 1 600 k-m², maan-
päällisten kellareiden asumiskäyttöön muutettavaksi soveltuvien tilojen 
laajuus määrittyy rakennushankkeiden toteutuessa.
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Lapinmäen päiväkoti (tontti 29068/5) säilyy asemakaavan muutoksessa 
lähipalvelurakennusten korttelialueena. Tontin kerrosalaksi on merkitty 
1 500 k-m², mikä mahdollistaa alueen tarpeisiin vastaavan, nykyistä 
suuremman päiväkodin rakentamisen tontille.

Puistoalueet ja alueen liikenneverkko säilyvät nykyisellään. Tonttipysä-
köinti pihoilla ja autotalleissa säilyy ennallaan. Lisä- ja ullakkorakenta-
misen yhteydessä tulee tontilla toteuttaa vähintään lisärakentamisen 
edellyttämät autopaikat.
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ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12370 kartta, päivätty 8.12.2015
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12370 selostus, päivätty 

8.12.2015, päivitetty Kslk:n 8.12.2015 päätöksen mukaiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


