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Kaupunkiympäristön toimiala   
Asemakaavoitus   

 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja 

missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin 

edetessä, jolloin OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat.  

 

KUNINKAANTAMMEN ERITASOLIITTYMÄ JA YMPÄRISTÖ, ASEMAKAAVA JA 

ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Kuninkaantammen eritasoliittymää ja sen liikenne- ja katujärjestelyjä varten 

laaditaan uutta asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Kuninkaantammessa ja 

Hakuninmaalla. Lisäksi tutkitaan maankäyttömahdollisuuksia liittymän ympä-

ristössä. Asemakaavoitus toteutetaan vaiheittain. 

 

Suunnittelun tavoitteet ja alue 
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Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Hämeenlinnanväylän tie-

aluetta ja ympäröivää aluetta Hakuninmaalla ja Kuninkaantammen län-

siosassa, sekä aluetta Vanhan Nurmijärventien ja Sorolantien risteyk-

sen ympäristössä. Suunnittelualue rajautuu Vantaan kaupungin rajaan. 

 

Hämeenlinnanväylä on vilkasliikenteinen maantie ja tärkeä sisääntulo-

väylä pääkaupunkiseudulla. Suurten liikennemäärien johdosta Hämeen-

linnanväylällä on ruuhkia ja välityskykyongelmia etenkin Kannelmäen ja 

Vantaan Kaivokselan välillä. Helsingissä Kuninkaantammen asuntoalu-

een rakentaminen ja Vantaalla Myyrmäen aluekeskuksen ja Kaivokse-

lan teollisuus- ja asuinalueen kehittäminen tulevat lisäämään Hämeen-

linnanväylän ja sen ympäristön liikennettä entisestään.  

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä 

Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat aloittaneet yhdessä tie- ja katu-

suunnitelmien laatimisen Hämeenlinnanväylän tieosuudelle Kannel-

mäki–Kaivoksela ja sen ympäristöön. Hanke sisältää Kuninkaantammen 

eritasoliittymän ja siihen liittyvät katu- ja liikennejärjestelyt. Hankkeen 

tavoitteena on parantaa alueen henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen 

sekä jalankulun ja pyöräilyn saavutettavuutta, sujuvuutta ja turvalli-

suutta. Lisäksi parannetaan melusuojausta Hämeenlinnanväylän var-

rella. Tie- ja katusuunnittelua tehdään samanaikaisesti asemakaavoituk-

sen kanssa. 

 

Kuninkaantammen osayleiskaavassa on varauduttu eritasoliittymään ja 

siihen liittyviin katujärjestelyihin. Kuninkaantammen keskustan asema-

kaavassa on osalla aluetta varauduttu eritasoliittymän ja katuyhteyden 

rakentamiseen. 

 

Asemakaavoituksen tavoitteena on liikennehankkeen ja maankäytön 

suunnittelun yhteensovittaminen, luonnonympäristön huomioiminen 

sekä ilmastoviisaat ratkaisut suunnittelussa. Asemakaavoitus toteute-

taan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa kaavoitetaan Kuninkaan-

tammen eritasoliittymä ja siihen liittyvät katu- ja liikennejärjestelyt sekä 

Vanhan Nurmijärventien ja Sorolantien risteysalueen uudet liikennejär-

jestelyt. Suunnittelualueen muu maankäyttö suunnitellaan tarkemmin ja 

kaavoitetaan myöhemmin.  

 

Tie- ja katusuunnitelmia laaditaan yhteistyössä Vantaan kaupungin ja 

ELY-keskuksen kanssa ja osa eritasoliittymään liittyvistä katujärjeste-

lyistä ulottuu Vantaan puolelle. Tämä osallistumis- ja arviointisuunni-

telma koskee kuitenkin vain edellä esitetyn aluerajauksen sisällä olevia, 

Helsinkiin kuuluvia alueita. 
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Osallistuminen ja aineistot 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 4.6.–25.6.2020 verkkosi-

vuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Samanaikaisesti osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman kanssa on esillä Kuninkaantammen eritasoliittymän tie- ja 

katusuunnittelua koskevaa suunnitteluaineistoa 4.6.–25.6.2020 osoit-

teessa www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi käydä tutustumassa Kaupun-

kiympäristön asiakaspalvelussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-

aula). Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja 

verkossa 

(https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot). 

 

Asemakaavan suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin 

karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esittämään 

viimeistään 25.6.2020. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoitta-

neet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan pää-

töksestä. 

 

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-

jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun-

gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 – 16) 

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. 

 

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee 

sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään tar-

vittaessa erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot. 

 

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus. 

Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-

vattu viimeisellä sivulla. 

 

 

Osalliset 

 

Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

 seurat ja yhdistykset  

 Kaarela-Seura, Kårböle Gille, Kuninkaantammen Kylätoimikunta, 

Malminkartanon asukasyhdistys, Kaivoksela-seura, Myyrmäki-

seura, Kaarelan omakotiyhdistys, Silvolan pientaloyhdistys, Sil-

volan tiekunta 

 Helsingin Yrittäjät 

 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 

 

 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi


   4 (7) 

  

 

 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Fingrid Oyj  

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Helsingin vanhusneuvosto 

 Helsingin vammaisneuvosto 

 Väylävirasto 

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus) 

 Vantaan kaupunki 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/kaupunginmuseo 

 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. 

 

Vaikutusten arviointi 

 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-

tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-

vaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liiken-

teeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien 

vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan val-

misteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat. 

 

Suunnittelun taustatietoa  

 

Helsingin kaupunki omistaa osan alueesta, osa alueesta on yksityis-

omistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Kau-

punki valmistelee asemakaavan ja asemakaavan muutoksen perus-

teella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen maa-

omistajan kanssa käytävissä neuvotteluissa. 

 

Voimassa olevissa Kuninkaantammen asemakaavoissa (1989, 2014 ja 

2017) alue on katualuetta, puistoaluetta, suojaviheraluetta sekä maan-

tien aluetta, jolle on rakennettava melueste ja jonka halki kulkee voima-

johto. Lisäksi alueella on lähivirkistysaluetta, jolla kulkee suojeltava Ku-

ninkaantammentien tielinja ja jonka halki kulkee voimajohto. Hämeenlin-

nanväylän asemakaavassa (2006) alue on yleisen tien aluetta. Hakunin-

maan länsiosan asemakaavassa (2005) alue on lähivirkistysaluetta, 

joka liittyy historiallisesti arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen ja jolla 

ympäristö tulee säilyttää luonnonmukaisena, ja jonka halki kulkee voi-

majohto. Vanhan Nurmijärventien alueen asemakaavoissa (1987, 1992 

ja 1996) alue on katualuetta, lähivirkistysaluetta ja suojaviheraluetta. 

Muu osa suunnittelualueesta on asemakaavoittamatonta aluetta. 

 

Voimassa olevassa Kuninkaantammen osayleiskaavassa Hämeenlin-

nanväylä ja eritasoliittymän alue on merkitty liikennealueeksi, jota vas-

ten on viereisille alueille osoitettu liikenteen ympäristöhaittojen erityinen  
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torjuntatarve. Hämeenlinnanväylän itäpuolella on työpaikka-aluetta sekä 

katu- ja lähivirkistysaluetta. Länsipuolella on pientalovaltaista asuntoalu-

etta sekä lähivirkistysaluetta, jolle on osoitettu hulevesien käsittelyalue. 

Liikennealueen ja lähivirkistysalueiden poikki on osoitettu 110 kV voima-

johto suoja-alueineen. Liikennealueen poikki on osoitettu myös viheryh-

teystarve. Vantaan rajalla on nykyisen kävely- ja pyöräilysillan kohdalle 

merkitty kevyen liikenteen yhteystarve. 

  
Hakunintien pientalokorttelin pohjoispuolella Hakuninmaalla on voi-
massa Helsingin yleiskaava 2016, jonka mukaan alue on asuntoval-
taista aluetta A4, jota kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkis-
tys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Korttelitehokkuus 
on pääasiassa alle 0,4. Hämeenlinnanväylä on osoitettu merkinnällä 
valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä tie/katu. Vanhan Nurmijärventien 
alue on yleiskaavassa virkistys- ja viheraluetta sekä asuntovaltaista alu-
etta A3, jota kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja lii-
kuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön, ja jonka korttelitehokkuus 
on pääasiassa 0,4–1,2.  
 

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä: 

 Hämeenlinnanväylän (Vt3) parantaminen välillä Hakamäentie – 

Kehä III, kehittämisselvitys (ELY-keskus/Ramboll 2018) 

 Hämeenlinnanväylän ja Kuninkaantammen ja eteläisen Myyrmäen 

eritasoliittymän hankearviointi (Ksv, Vantaan kaupunki, Strafica 

2014) 

 Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2019 (Lammi & Routasuo, 

2019) 

 

Alueella ja sen ympäristössä on Hämeenlinnanväylä, pientaloja, peltoa, 

metsää ja suoaluetta. Alueella kulkee virkistys- ja ajoyhteyksiä, 110 kV 

voimajohto sekä 1000 mm runkovesijohto. Kuninkaantammesta Hä-

meenlinnanväylän ali kulkee putkessa johdettu uoma, joka laskee hule-

vesiä Kuninkaantammen suunnasta kohti Mätäjokea. Hämeenlinnan-

väylän länsipuolella, Hakunintien pientalotontteihin rajautuvassa metsi-

kössä sijaitsee liito-oravan ydinalue. 

 

 

Lisätiedot suunnittelijoilta 

 

Maankäyttö  

Ulla Jaakonaho, arkkitehti, p. (09) 310 37113,  

ulla.jaakonaho@hel.fi 

 

Liikenne 

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37433,  

taina.toivanen@hel.fi 

 

Jukka Tarkkala, projektipäällikkö, p. (09) 310 37302,  

jukka.tarkkala@hel.fi 

 

mailto:ulla.jaakonaho@hel.fi
mailto:ulla.jaakonaho@hel.fi
mailto:jukka.tarkkala@hel.fi
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Teknistaloudelliset asiat 

Mikko Juvonen, projektipäällikkö, p. (09) 310 37252,  

mikko.juvonen@hel.fi 

 

Julkiset ulkotilat, maisema  

Tiina Falck, maisema-arkkitehti p. (09) 310 20764,  

tiina.falck@hel.fi 

 

 
  

  

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla    

(www.hel.fi/suunnitelmavahti) sekä sosiaalisen median kanavissa  

(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp). 

 

 

Helsingissä 26.5.2020 
 
Suvi Tyynilä 

tiimipäällikkö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mikko.juvonen@hel.fi
mailto:tiina.falck@hel.fi
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
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Kaavoituksen eteneminen 

 

Vireilletulo 
 

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2020 kaupungin aloitteesta 
• suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa  

 

▼ 
OAS 

• OAS on nähtävillä 4.6.–25.6.2020 
• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat sekä Helsingin 

Uutisissa, Vantaan Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
• mahdollisuus esittää mielipiteitä 

 

▼ 

Ehdotus 
• eritasoliittymän kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta vuonna 2021 
• ympäröivät alueet kaavoitetaan arviolta vuonna 2022-2023 
• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 

löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat 
• lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yh-

teydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
 

• kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuu-
lutukset 

• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot  
• muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa 

 

▼ 

Hyväksyminen  
• kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen  
• kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan 
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana 
• hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. 

• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.  
 

 

 

 

 


