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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 21.4.2016

Asemakaavan muutos koskee tonttia 45146/3 osoitteessa Yläkiventie 
6. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen 
nykyisen tontin länsiosaan. Kaavoitus on tullut vireille tontin haltijan ha-
kemuksesta. Voimassa olevassa asemakaavassa (2003) alue on mer-
kitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).

Yläkiventie 6 täydennysrakentamishanke koskee tonttia, jolla sijaitsee 
nykyisin viisikerroksinen lamellitalo. Asuinkerrostalo valmistui vuonna 
1965, ja sen suunnittelijana toimi arkkitehti Matti E. Hirvonen.  

Asemakaavamuutoksessa tontille esitetään olemassa olevan asuinker-
rostalon länsipuolelle uutta pistetaloa, joka olisi kahdeksankerroksinen. 
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu hiljattain Myllypuron täyden-
nysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (kslk 17.11.2015). Suunnittelu-
periaatteiden mukaan kaavasuunnitteluun ryhdytään kiinteistöjen halti-
joiden tekemien hakemusten perusteella. Jokainen täydennysrakenta-
mishanke arvioidaan erikseen. Tavoitteena on mahdollistaa merkittävä 
alueen rakentamisen ja asukasmäärän lisäys. 1960-luvulla kaavoitetun 
kerrostaloalueen osalta todetaan kuitenkin: ”Täydennysrakentamisen 
myötä alueen kaupunkirakenne väistämättä tiivistyy ja kaupunkimais-
tuu, mutta suunnittelussa otetaan huomioon alueen nykyinen maise-
mallinen luonne ja arvot. Uusien rakennusten sijoitukset ja massoittelu 
suunnitellaan siten, että alueelle tyypillisiä, tonttien rajat ylittäviä avoi-
mia ja puistomaisia näkymiä säilyy täydentämisen jälkeenkin. Tonteilla 
oleva puusto ja kalliot ovat näkymällisesti yhteistä omaisuutta ja ote-
taan mahdollisuuksien rajoissa suunnittelussa huomioon”. 

Yläkiventie 6 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta ei käy ilmi, onko tontin lisärakentamista kartoitettu vaihtoehtoi-
silla tavoilla esimerkiksi massoittelun suhteen tai muita sijaintipaikkoja 
tutkien. Nyt esitetty rakennuspaikka sijaitsee loivassa rinteessä ja pai-
kalla kasvaa mm. vanhoja kuusia, jotka jouduttaisiin kaatamaan raken-
tamisen tieltä pois.    

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta.
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