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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee Filpuksenpuiston ja Longinojan
päiväkodin puisto-, urheilu- ja virkistyspalvelujen sekä julkisten lä-
hipalvelujen korttelialueita sekä Ampujantien katualueita, jotka si-
jaitsevat Malmin keskustassa Vilppulantien ja Ampujantien var-
rella.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päiväkodin rakentamisen ny-
kyisen Longinojan päiväkodin kohdalle. Lisäksi kaavassa läheisen
Filpuksen leikkipuistorakennuksen tilat sijoitetaan uuteen päiväko-
tirakennukseen. Kaavan laadinnan aikana suunnittelualuetta kos-
keva hankesuunnittelu on ollut käynnissä. Alueelle tulee uutta ker-
rosalaa. Kaava-alueella on rakennusoikeutta yhteensä 2500 k-m2.

Alue on kaupungin omistuksessa. Kaavaratkaisu on tullut vireille
kaupungin aloitteesta.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä ke-
väällä 2019.

Viitesuunnitelmaluonnos ja pihasuunnitelmaluonnos olivat julki-
sesti nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty mielipiteitä. Kaa-
valuonnoksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat yhdys-
kuntatekniseen huoltoon ja liikenneyhteyksiin.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on kehittää Malmin julkisia lähi- ja vir-
kistyspalveluita ja mahdollistaa tarvittavan kokoisen uuden päivä-
kodin rakentaminen.

Toisena tavoitteena on parantaa jalankulun ja pyöräliikenteen yh-
teyksiä.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että se tukee Malmin asemanseudun kehittä-
mistä ja parantaa alueen palveluiden järjestämistä sekä selkeyt-
tää jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksiä.
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Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 23 358 m2.
Tontin yhteenlaskettu rakennusoikeus on 2 500 k-m2.
Tonttitehokkuus on e = 0,37.
Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 1400 k-m².

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue liittyy Malmin keskustassa sijaitsevaan Filpuksenpuis-
toon ja Longinojan päiväkotiin. Kaava-alue sijaitsee puisto ja kort-
telialue rajoittuvat Vilppulantiehen ja opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeseen pohjoisessa, Pietiläntien omakotita-
lotontteihin lännessä, Longinojanpuistoon etelässä ja Ampujan-
tiehen idässä.

Nykyinen Longinojan päiväkoti on rakennettu vuonna 1989. Ra-
kennus on yksikerroksinen ja julkisivuiltaan puurakenteinen ja ra-
kennuksella on kerrosalaa 983 k-m2. Päiväkodin pihalla sijaitse-
valla piharakennuksella on kerrosalaa 37 k-m2. Rakennuksessa
toimii erityisryhmä, päivähoidon esiopetus ja suomenkielinen päi-
vähoito.

Filpuksenpuistossa sijaitsee leikkipuisto Filpus. Filpuksen leikki-
puistorakennus on rakennettu vuonna 1994. Rakennus on yksi-
kerroksinen ja julkisivuiltaan puurakenteinen ja rakennuksella on
kerrosalaa 235 k-m2.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle on ra-
kennettu lähialueen päiväkotien väistötiloja. Rakennus on valmis-
tunut elokuussa 2019.

Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan
säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Päiväkoti Longinojan ja
leikkipuisto Filpuksen nykyiset tilat vaatisivat laajoja korjauksia,
joiden toteuttaminen ei ole taloudellista. Nykyiset päiväkoti- ja
leikkipuistorakennukset korvaavalla uudisrakennuksella mahdol-
listetaan tarvittavassa aikataulussa tilat, jotka päiväkodille ja leik-
kipuistotoiminnalle soveltuvat.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL)

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päiväkodin rakentamisen jul-
kisten lähipalvelurakennusten korttelialueelle. Samalla nykyinen
tontilla sijaitseva päiväkotirakennus mukaan lukien viereinen leik-
kipuistorakennus puretaan. Nykyisestä tilanteesta korttelialue laa-
jenee hieman puiston puolelle.
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Kortteliin sijoittuu uusi kaksikerroksinen päiväkotirakennus, johon
suunnitellaan tilat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön
sekä leikkipuistotoiminnalle. Korttelin hankesuunnittelu on käyn-
nissä. Rakennuksen sallittu kerrosala on 2500 k-m2. Päiväkodille
rakennetaan aidattu ulkoilupiha ja lisäksi toiminnassa hyödynne-
tään viereistä Filpuksenpuiston aluetta. Tilat ja toiminnot suunni-
tellaan Helsingin kaupungin päiväkotien suunnittelua koskevien
ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Päiväkotirakennuksen yhteyteen sijoitetaan leikkipuisto Filpuksen
korvaavia tiloja. Leikkipuiston ulkotilat sijoittuvat osittain päiväkoti-
tontin puolelle.

Korttelialueelle saa rakentaa varastorakennuksen enintään 45 k-
m2 asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi. Rakennukseen tu-
lee rakentaa viherkatto.

Kaikkien rakennusten on oltava arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja
sovitettava Longinojanpuiston maisemaan.

Rakennusten julkisivumateriaalin on oltava pääosin puuta.

Talousrakennusten on oltava puurakenteisia.

Puisto (VP)

Kaavaratkaisu mahdollistaa leikkipuiston rakentamisen Filpuksen-
puistoon. Leikkipuiston uudistusta on suunniteltu päiväkodin han-
kesuunnittelun yhteydessä. Leikkipuistorakennuksen korvaavat
tilat sijoitetaan päiväkotirakennuksen yhteyteen. Leikkipuistoa var-
ten varattu alueen osa osoitettu kaavakartalla.

Leikkipuistoon saa rakentaa enintään 30 k-m2 kokoisen varastora-
kennuksen. Rakennuksen julkisivumateriaalin on oltava pääosin
puuta. Rakennuksen on oltava puurakenteinen.
Rakennukseen tulee rakentaa viherkatto.

Puiston eteläpuolella sijaitsee nykyisin pallokenttä, joka tulee säi-
lymään. Kaavassa on osoitettu pallokentäksi varattu alueen osa,
jonka sijainti on ohjeellinen.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU)

Kaavaratkaisu mahdollistaa jalankulun ja pyöräliikenteen yhteydet
Longinojan liikuntapuistoon. Aluetta ei saa aidata.
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Liikenne

Lähtökohdat

Alue rajautuu pohjoisessa Vilppulantiehen ja idässä Ampujan-
tiehen. Päiväkodin tontille ajo on järjestetty Ampujantien ja Pauk-
kupolun risteyksen lounaiskulmasta. Päiväkodin ajoneuvojen py-
säköintialue sijaitsee tontin koilliskulmassa heti risteyksen lähellä.
Vilppulantie on paikallinen kokoojakatu, jossa moottoriajoneuvolii-
kennemäärät ovat noin 1900 ajon/vrk. Vilppulantiellä kulkee muu-
tamia linja-autoyhteyksiä. Vilppulantien varrelle on suunniteltu Jo-
keri 2-raideyhteyttä.

Ampujantie on asuntokatu, joka päättyy Longinojanpuistoon ete-
lässä, jossa on saattoliikenteen kääntöpaikka.

Korttelin pohjoispuolella sijaitsee Filpuksenpolku, joka on osoitettu
voimassa olevassa asemakaavassa jalankululle ja polkupyöräi-
lylle varatuksi kaduksi, jolla huoltoajo on sallittu. Huoltoajo on pal-
vellut nykyisen leikkipuistorakennusta.

Filpuksenpuistossa sijaitsee yleiselle jalankululle ja polkupyöräi-
lylle varattuja puistoreittejä, jotka yhdistyvät Longinojanpuistoon,
leikkipuistoon ja kohti Ala-Malmin puistoa.

Kaavaratkaisu

Korttelin ajoneuvojen pysäköintipaikat ja polkupyöräpysäköintipai-
kat sekä saattoliikenne suunnitellaan hankesuunnittelun yhtey-
dessä. Pysäköinnin mitoitusohjeen mukaan autopaikkoja tulee ra-
kentaa päiväkotia varten vähintään 1 ap / 300 k-m2.

Kaavaratkaisussa korttelin pysäköimispaikka on määritelty kortte-
lin koillisosaan, joka on saavutettavissa ajoyhteydellä Ampujan-
tieltä. Ajoyhteys toimii samalla päiväkodin saattoliikenteelle ja
huoltoajolle. Ampujantien päättyvä kääntöpaikka säilyy saattolii-
kenteelle.

Päiväkotia varten polkupyöräpysäköintipaikkoja tulee rakentaa vä-
hintään 1 pp / 90 k-m2. Päiväkotien mitoituksessa tulee huomioida
lasten kuljetukseen tarkoitettujen pyörien tilantarve.

Leikkipuiston tarvitsemat sisätilat sijoittuvat päiväkotirakennuk-
seen, joka tarkoittaa sitä, ettei Filpuksenpolkua tarvitse enää
osoittaa leikkipuistonrakennuksen huoltoajolle. Leikkipuiston sisä-
tilojen huoltoyhteys on osoitettu päiväkodin huoltopihan kautta.

Puistoreitit on kaavassa osoitettu kaavassa sijainneiltaan ohjeelli-
siksi. Yhteydet pysyvät nykytilanteesta entisellään. Yhteyksiä on
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varattu Pietiläntien ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueen suuntaan.

Kaavaratkaisu mahdollistaa Jokeri 2-raideyhteyden rakentamisen
Vilppulantien varteen.

Palvelut

Lähtökohdat

Alueella sijaitsee päiväkoti Longinoja ja leikkipuisto Filpus. Lähim-
mät kaupalliset palvelut sijaitsevat Malmin keskustassa.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu säilyttää nykyiset julkiset lähipalvelut ja virkistys-
palvelut. Kaupallisten palveluiden saavutettavuus säilyy samana.

Ekologinen kestävyys

Alue sijaitsee hyvien jalankulkuyhteyksien, pyöräliikenteen ja
joukkoliikenteen varrella ja mahdollistaa kestäviin liikkumistapoi-
hin pohjautuvan julkisten lähipalvelurakennusten rakentamisen.
Kaavassa on annettu muun muassa määräyksiä viherkatoista, hu-
levesien käsittelystä sekä uusiutuvan energian hyödyntämisestä.

Luonnonympäristö ja maisema

Lähtökohdat

Kaava-alueelle liittyvät Filpuksenpuisto ja Longinojanpuisto ovat
virkistysalueita, joissa sijaitsee maisemallisesti tärkeiden puisto-
alueiden lisäksi leikkipuisto Filpus. Longinojan liikuntapuisto sijait-
see alueen lähellä. Filpuksenpuisto on maisemallisesti jatkoa Ala-
Malmin puistoakselille Malmin keskustaan.

Filpuksenpuistossa ja Longinojanpuistossa sijaitsee runsaasti vi-
heralueita ja puustoa, jotka rajaavat ja muodostavat suojaa nykyi-
selle leikkipuistolle ja päiväkodille. Kaava-alueelle ei sijaitse ar-
vokkaita luontokohteita.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu mahdollistaa puistojen kehittämisen nykyisellään.
Leikkipuiston rajaus säilyy pääosin nykyisellään. Hankesuunnitte-
lun yhteydessä on suunniteltu, että puistossa olevia maakumpuja
ja kasvillisuutta säästetään. Kaavassa on määritelty korttelialu-
eelle istuttavia alueen osia sekä määrätty, että rakentamatta jää-
vät tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki- ja oleskelualu-
eina tai pysäköimiseen, on istutettava.
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Kaavassa on määräys, jossa rakennusten on oltava arkkitehtoni-
sesti korkeatasoisia ja sovitettava Longinojanpuiston maisemaan.

Esteettömyys

Asemakaava-alueella päiväkodin ja leikkipuiston kohdalla tulee
kiinnittää erityistä huomiota esteettömien yhteyksien järjestämi-
seen. Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta
normaalia aluetta.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Filpuksenpuisto on Helsingin maisemakulttuurikartassa merkitty
osaksi kartano- ja tilakeskusten kulttuuriympäristöä.

Kaava-alueella ei ole suojelukohteita.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon piirissä.

Alueen länsiosassa Filpuksenpuiston VP-alueella sijaitsee Vilppu-
lantieltä Longinojan suuntaan johtava 1200 mm hulevesirunko-
viemäri. Lisäksi alueen eteläosassa nykyisellä puistoalueella si-
jaitsee Ampujantieltä Longinojan suuntaan johtava 1000 mm jäte-
vesirunkoviemäri. Viemärille on merkitty nykyisessä asemakaa-
vassa johtokuja.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei edellytä muutoksia nykyisiin yhdyskuntateknisen
huollon verkostoihin. Kaavaan merkitään VP-alueelle 6 m leveä
johtokuja säilyvälle hulevesiviemärille. Uudelle YL-tontille ja sen
eteläpuoliselle Longinojanpuiston alueelle merkitään 6 m leveä
johtokuja säilyvälle jätevesiviemärille.
Tontin hulevesien hallinnan suunnittelussa noudatetaan Helsingin

2017.

Maaperän rakennettavuus ja perustaminen

Lähtökohdat

Kaava-alueen maanpinnan topografia on loivapiirteistä. Maanpin-
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Kaava-alue on pääosin savipehmeikköä. Saven paksuus vaihte-
lee välillä noin 1- 6 metriä. Osalla savialueesta on pinnassa ohut
täytemaakerros. Saven alla on siltti-, hiekka-, ja moreenikerros.
Filpuksenpuiston pohjoisosalla sijaitsee kitkamaa-alue, jonka pin-
nassa on osin täytemaata ja pengerrakenteita. Täytemaan alla on
siltti-, hiekka-, ja moreenikerros.

Kaava-alueella on mitattu pohjaveden korkeusasemaa aikavälillä
14.04.1988-16.05.1988. Tuolloin pohjaveden pinnan korkeus-
asema päiväkotitontilla on ollut noin +14.4 (maanpinnan ollessa
+15.0). Kaava-alueen eteläpuolella noin 140 metrin etäisyydellä
kaava-alueesta pohjaveden pinnan korkeusasema on ollut vuo-
sina 2018-2019 tasolla noin +13.0. Vilppulantien pohjoispuolella
mittausvälillä 2012-2018 pohjavedenpinta on ollut tasolla noin
+13.2...+14.2 (maanpinta +15,4).

Kaavaratkaisu

Rakennukset perustetaan tukipaaluilla kantavan pohjamaan va-
raan. Purettavan päiväkotirakennuksen purkamisen yhteydessä
maahan jää todennäköisesti vanhoja pohjarakenteita (paaluja) ja
niiden sijainti tulee ottaa huomioon uudisrakennusta suunnitelta-
essa.

Pohja- ja orsivedenpintaa ei saa laskea.

Pelastusturvallisuus

Kaavaratkaisu

Huolto- ja pelastusajo on järjestettävissä tontilla. Alustavat pelas-
tustiejärjestelyt on esitetty selostuksen liitteenä olevassa piha-
suunnitelmassa.

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Tilojen alustavaksi kustannusarvioksi on esitetty noin 10,4 miljoo-
naa euroa.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavan liikenteelliset vaikutukset ovat hyvät, jossa ajoneuvojen
pysäköintipaikat ja saattoliikenne on ohjattu korttelin sisälle. Li-
säksi huoltopiha on erotettu omaksi alueekseen. Huoltoyhteyden
poistaminen muodostaa Filpuksenpolusta turvallisemman.

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota huoltopihan turvalli-
suuteen ja läpikulun estämiseen. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää
jalankulun yhteyksien ja pyöräliikenteen laatuun. Lisäksi huomiota
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tulee kiinnittää päiväkodin ja leikkipuiston saavutettavuuteen lä-
heisiltä kasvavilta asuinalueilta esimerkiksi Nallenrinteen suun-
nasta.

Kaava luo edellytykset korkeatasoisten yhdyskuntateknisen huol-
lon palveluiden järjestämiselle kaava-alueella.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Vaikutukset luontoon ovat vähäiset. Vaikka julkisten lähipalvelujen
korttelialue laajenee hieman puiston puolelle, säilyvät pääosin
alueet puistomaisina ja vehreinä. Filpuksenpuiston maakummut ja
hyväkuntoinen puusto säilytetään.

Kaavalla on vaikutuksia maisemaan. Vaikka leikkipuisto ja päivä-
kotikortteli pysyvät luonteeltaan nykyisestä samanlaisina, päivä-
kotirakennus on korkeampi ja näkyvämpi etenkin Longinojanpuis-
ton maisemassa. Jatkosuunnittelussa tuleekin varmistaa, että
kaikki kaavan rakennukset ovat arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja
sovitettava Longinojanpuiston maisemaan. Korttelin pysäköintialu-
een, ajoyhteyden ja huoltopihan reunoille on määrätty istutettavia
alueen osia, jotka rajaavan toimintojen näkyvyyttä korttelin ulko-
puolelle.

Filpuksenpuiston uudistamisessa ja leikkipuisto Filpuksen jatko-
suunnittelussa on hyvä huomioida viereinen opetustoimintaa pal-
velevien rakennusten korttelialue, jotta julkiset lähipalvelut ja puis-
totoiminnot liittyvät toisiinsa.

Vaikutukset päiväkodin ja leikkipuiston toimintaan

Kaavan vaikutukset päiväkodin ja leikkipuiston toimintaan ovat hy-
vät. Päiväkotia ja leikkipuistoa varten saadaan uudet toimivammat
ja tehokkaammat sisä- ja ulkotilat. Hankkeella saadaan nykyisten
tilapaikkojen lisäksi uusia varhaiskasvatuksen tilapaikkoja.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:

- edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-
vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta

- edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä vies-
tintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä
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- huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyy-
destä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Asemakaava-alueella on voimassa Helsingin yleiskaavan 2016
(tullut voimaan 5.12.2018). Yleiskaavassa kaava-alue on osoitettu
pohjoisosassa liike- ja palvelukeskusta-merkinnällä (C1), keski-
osassa asuntovaltaiseksi alueeksi (A4) sekä eteläosassa virkis-
tys- ja viheralueeksi. Nyt laadittu kaavaratkaisu on oikeusvaikut-
teisen yleiskaavan mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on osittain esikau-
pungin pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa ei ole tila-
varauksia alueelle. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen
yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa pohjoisosassa asemakaava nro 9338 (vah-
vistettu 6.11.1987) ja eteläosassa asemakaava nro 10850 (tullut
voimaan 4.5.2001). Asemakaavassa 9338 alue on osoitettu julkis-
ten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi ja puistoksi sekä Fil-
puksenpolku on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu. Asemakaavassa 10850 alue on merkitty
puistoksi.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
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SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin uutisissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 6.5. 24.5.2019 seuraavissa paikoissa:
 Malmitalolla, osoite: Ala-Malmin tori 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavan lähtökohdista keskusteltiin Malmitalolla, Ala-Malmin tori 1,
18.5.2019.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat yhdyskuntatekniseen
huoltoon ja liikenneyhteyksiin.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä si-
ten, että johtokuja-aluevaraukseen liittyvät asiat on huomioitu kaa-
vassa ja jatkosuunnittelua varten.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Kaavan
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Kaavan
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Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty mielipiteitä.

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä, 25.11.2019

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö

























Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue
Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteys-
tarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko
Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Alue, jonka sisällä korkeimman hallinto-
oikeuden 8.11.2018 päätöksellä (KHO:
2018:151) on kumottu ruutumuotoiset
kaavamerkinnät. Muut merkinnät jäävät
voimaan, paitsi Vartiosaaren ja Ramsin-
niemen osalta, joissa päätös kumoaa
kaikki merkinnät.

Merkintä osoittaa korkeimman hallinto-
Oikeuden 8.11.2018 päätöksellä (KHO:
2018:151) kumotun kaupunkibulevardi-
merkinnän.
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