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Kaupunginhallitus

Suomen Kansallisteatteria koskevasta asemakaavan 
muutosehdotuksesta annetut lausunnot (nro 12027)

HEL 2011-001209 T 10 03 03

Ksv 0890_1

2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin 2005, tonttia 8 tason -15 yläpuolella 
olevaa tilaa sekä katualuetta koskevasta asemakaavan 
muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 20.1.2011 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos laaditaan osana Kluuvin rakennuskiellossa 
olevien tonttien asemakaavojen ajanmukaistamista. Kansallisteatterin 
rakennukset suojellaan rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaana (sr-1). Myös sisätilat suojellaan. 
Erityisen arvokkaissa sisätiloissa on sallittu ainoastaan 
restaurointitoimenpiteet.

Kansallisteatterin Suuren näyttämön peruskorjaus ja entisöintityö 
valmistui 2002. Kaavan muutoksessa varaudutaan Pienen näyttämön 
rakenteellisiin ja teknisiin korjaus- ja muutostarpeisiin. 

Korttelialueen rakennusoikeus on yhteensä 14 700 k-m2. Teatteri-, 
ravintola- ja työhuonetilojen kerrosalan lisäys on yhteensä n. 640 k-m2.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
25.2.–28.3.2011.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), kaupunginmuseo, 
Museovirasto, ympäristökeskus, Helsingin Energia -liikelaitos, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), 
pelastuslautakunta, kiinteistölautakunta ja yleisten töiden lautakunta 
sekä VR Yhtymä Oy. Kaupunginmuseo ilmoittaa, että se ei anna 
lausuntoa, vaan lausunnonantaja on Museovirasto. Helsingin 
Energialla ja pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotukseen. HSY toteaa, että aluetta palvelevat vesijohdot ja 
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viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden 
siirtämistä. Muistutuksia ei esitetty.

Viranomaisten lausunnoissa puollettiin asemakaavan muutosehdotusta 
seuraavin huomautuksin: Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa 
esitettiin, että nykyisin katualueella sijaitsevat Suuren Näyttämön 
pääsisäänkäynnin portaat ja luiskat tulisi liittää kortteliin 2005. VR 
Yhtymä Oy:n lausunnossa esitettiin, että kaavamääräystä "Yleiset 
varotoimet muille rakenteille" tulisi tarkentaa Helsingin rautatieasema- 
ja hallintorakennuksen ja niiden puupaaluperustusten osalta. 
Kiinteistölautakunta toteaa, että Vilhonkadun katualueesta nykyiseen 
tonttiin 2005/8 liitettävä osa tullaan myymään tontinomistajalle 
kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi. Museovirasto huomauttaa, että 
kaikki erityisen arvokkaat sisätilat, mukaan lukien Pienen näyttämön 
sisääntuloaula tulee sisällyttää kaavakartan määräystekstiin. 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että 
asemakaava täyttää hyvin maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut 
vaatimukset.  

Vastine

Suomen Kansallisteatterin henkilöstöllä on suuri paine käyttää tontin 
aluetta henkilökunnan autojen pysäköintiin. Kaupunkisuunnitteluvirasto 
katsoo, että Suuren Näyttämön pääsisäänkäynnin portaitten ja 
saattoliikenneluiskan liittäminen tonttiin 2005/8 johtaisi helposti alueen 
käyttämistä pysäköintiin samalla tavoin kuin nyt tapahtuu korttelin 
pohjoispuolen arkadin ja jalkakäytävän alueella. Tämän johdosta 
aluetta ei ole liitetty kortteliin, vaan sisäänkäynnin portaita ja 
saattoajoluiskaa koskevassa kaavamerkinnässä on noudatettu samaa 
periaatetta kuin Vanhan Kaupungin suojelukaavassa nro 8980 
(8.1.1988).

Otsakkeen "Yleiset varotoimet muille rakenteille" alla oleva orsi- ja 
pohjaveden pintaa sekä rakentamisenaikaisia varotoimia koskeva 
kaavamääräys on keskustan alueella käytetty vakiintunut määräys. 
Määräyksen vaikutusalueeseen kuuluvat kaikki suunnittelualueen 
läheisyydessä sijaitsevat rakennukset.

Rakennussuojelumääräystä on täydennetty Museoviraston 
lausunnossa esitetyllä tavalla.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet vuoro-
vaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Rakennussuojelumääräystä on täydennetty Museoviraston 
lausunnossa esitetyllä tavalla. Kaavakarttaan on tehty teknisluonteinen 
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korjaus: vanha korttelinnumero 39C poistomerkintöineen on poistettu. 
Kortteli on saanut uuden korttelinumeron 2005 jo aiemmin, eikä sitä ole 
muutettu tämän kaavan yhteydessä.

Jatkotoimenpiteet

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaavanmuutoksesta ei seuraa 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen 
edellyttämää merkittävää hyötyä eikä maankäyttösopimuksen 
tekeminen siten ole tarpeen. 

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä ehdotusta ei ole tarpeen asettaa 
uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Sanna Lahti, arkkitehti, puhelin: 310 64424

sanna.lahti(a)hel.fi
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6 §
SUOMEN KANSALLISTEATTERIA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUU-
TOSEHDOTUS (NRO 12027)

Kslk 2009-449
Läntinen Teatterikuja 1, karttaruutu G3, hankenumero 0890_1
Esityslistan asia Vp/5

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

– lähettää 20.1.2011 päivätyn 2. kaupunginosan (Kluuvi)
korttelia 2005, tonttia 8 (Suomen Kansallisteatteri), tason
-15.0 yläpuolisia alueita sekä katualuetta koskevan ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 12027 kaupunginhalli-
tukselle puoltaen sen hyväksymistä.

– antaa esityslistatekstistä ilmenevät vastineet esitettyihin
kannanottoihin ja mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että

– asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päi-
väksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaises-
ti.

Alueen sijainti Alue sijaitsee Helsingin rautatieaseman itäpuolella, Rautatientorin ja
Kaisaniemen puiston välisellä korttelialueella.

Tiivistelmä Asemakaavan muutos laaditaan osana Kluuvin rakennuskiellossa ole-
vien tonttien asemakaavojen ajanmukaistamista. Kansallisteatterin ra-
kennukset suojellaan rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaana (sr-1). Myös sisätilat suojellaan. Erityi-
sen arvokkaissa sisätiloissa on sallittu ainoastaan restaurointitoimenpi-
teet. Lisäksi suojellaan pääsisäänkäyntiin liittyvät portaat ja luiskat.

Kansallisteatterin Suuren näyttämön peruskorjaus ja entisöintityö val-
mistui 2002. Kaavan muutoksessa varaudutaan Pienen näyttämön ra-
kenteellisiin ja teknisiin korjaus- ja muutostarpeisiin. Toimenpiteet koh-
distuvat Pienen näyttämön työtilojen, yhteistilojen sekä esteettömyyden
parantamiseen.

Korttelialueen rakennusoikeus on yhteensä 14 700 k-m2. Teatteri-, ra-
vintola- ja työhuonetilojen kerrosalan lisäys on yhteensä n. 640 k-m2.
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Aloite Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Kaavoitustilanne Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta ja
se on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittävää aluetta sekä kävelykeskustan aluetta. Nyt laadittu
asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Pääosalla aluetta voimassa oleva asemakaava nro 3197 on vahvistettu
18.1.1952. Asemakaavaan on merkitty vain tontin rajat. Tontti on ra-
kennuskiellossa asemakaavan muuttamista varten (MRL 53 § 1. mom.)
11.10.2012 asti. Kansallisteatterin eteläpääty ja pääsisäänkäynti sijoit-
tuvat asemakaavan nro 1397 (vahv. 13.8.1937) mukaiselle katualueel-
le.

Suomen Kansallisteatteri sisältyy valtakunnallisesti merkittävään ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Helsingin Rautatientori).

Tontin 2002/8 omistaa Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö. Korttelia
ympäröivät katu- ja puistoalueet ovat kaupungin omistuksessa.

Rakennettu ympäristö Kansallisteatterin Suuri näyttämö rakennettiin Rautatientorin pohjois-
reunalle vuonna 1902. Sen suunnitteli arkkitehti Onni Tarjanne. Jyhkeä
graniittinen teatterirakennus edustaa suomalaista jugend-arkkitehtuu-
ria. Pääsisäänkäynti avautuu etelään Rautatientorille. Onni Tarjanne
suunnitteli myös nykyisen rakennuskompleksin keskellä sijaitsevan la-
vastevarastorakennuksen vuonna 1930. Sen taakse rakennettiin Pieni
näyttämö vuonna 1954. Modernin rakennuksen suunnittelivat arkkiteh-
dit Kaija ja Heikki Sirén. Pienen näyttämön julkisivut ovat tummaa klink-
keriä. Lämpiön suuret ikkunat sekä pääsisäänkäynti avautuvat Kaisa-
niemen puiston suuntaan. Ensimmäisessä kerroksessa sijainneen ra-
vintola Teatterigrillin paikalle rakennettiin Willensauna vuonna 1986. Se
palvelee yleisöpohjaltaan pienten näytelmien esittämistä.

Suuren näyttämön tiloja uudistettiin 1920–1930-luvun taitteessa klas-
sistisin aihein. Vuonna 1962 Suuren näyttämön sisätilat uudistettiin ja
pelkistettiin moderniksi ja minimalistiseksi, jolloin suuri osa alkuperäi-
sestä arkkitehtuurista hävitettiin. Vuosina 1998–2002 Suuri näyttämö
peruskorjattiin ja uudistettiin perustuksiltaan, ulko- ja sisätiloiltaan sekä
tekniikaltaan. Peruskorjauksessa talon jugendin aikainen arkkitehtoni-
nen ominaislaatu ja tunnelma palautettiin.

Kansallisteatterin lisäksi Rautatientoria rajaavat monet 1890-luvun lop-
pupuolen ja 1900-luvun alun rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat asuin-, toimisto- ja liiketilarakennuk-
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set. Rautatientorin etelälaidalla teatteria vastapäätä on Theodor Höjerin
suunnittelema Ateneumin taidemuseo vuodelta 1887 ja länsipuolella
Eliel Saarisen suunnittelema rautatieasema vuodelta 1914.

Rautatientorilla teatterin ja Ateneumin pääsisäänkäyntien keskiakselin
kohdalla sijaitsee Aleksis Kiven patsas. Rautatientorin länsireunalle si-
joittuvat useiden itä- ja pohjoissuunnan lähiliikenteen bussien pääte-
pysäkit. Rautatientorin keskusalue on jalankulun aluetta. Talvisin Rau-
tatientorilla toimii yleisöluistinrata.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaan kult-
tuurirakennuksen ja sen arvokkaiden sisätilojen suojelu. Asemakaavan
muutoksen tavoitteena on myös rakennuksen kehittäminen työskente-
ly- ja yleisötiloiltaan, esteettömyydeltään ja tekniikaltaan vastaamaan
paremmin nykyaikaisen teatteritoiminnan vaatimuksia. Lisäksi tavoit-
teena on rakennuskiellossa olevan korttelin asemakaavan ajanmukais-
taminen.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Kortteli on merkitty kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten kortteli-
alueeksi (YY). Alueelle saadaan sijoittaa teatteritoimintaa sekä sitä pal-
velevia kahvila- ja ravintolatiloja. Lämpiötiloja sekä työ-, kahvila- ja ra-
vintolatilaa saa sijoittaa kellariin tasoille n. -1.30 ja +0.6. Rakennukset
ja niiden arvokkaat sisätilat suojellaan merkinnällä sr-1. Tonttiin 8 on lii-
tetty osa katualuetta, jolle Suuren näyttämön pääsisäänkäynti ja läm-
piötilat sijoittuvat.

Kaavan muutoksessa varaudutaan Pienen näyttämön rakenteellisiin ja
teknisiin korjaus- ja muutostarpeisiin. Näyttämöntakaisia työtiloja selkiy-
tetään toiminnallisesti ja sisäisiä yhteyksiä parannetaan. Willensaunan
katsomoa laajennetaan sen nykyiseen kahvioon. Uusi teatterilämpiö ja
wc-tilat sijoitetaan uuteen kellarikerrokseen. Rakennuksen esteettö-
myyttä parannetaan rakentamalla uusi hissiyhteys suoraan Pienen
näyttämön aulasta näyttämösalin eteiseen. Pienen näyttämön julkisivut
peruskorjataan, paloturvallisuutta parannetaan ja lämmitys-, sähkö- ja
ilmanvaihtojärjestelmät uusitaan.

Teatterilla on näkyvä asema kaupunkikuvassa sekä Rautatientorin että
Kaisaniemen puiston suuntaan. Pienen näyttämön ja lavastevaraston
vesikaton alueelle saa sijoittaa ilmastointikonehuoneita ja teknisiä tiloja.
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Ilmastointikonehuoneet, tekniset tilat ja niihin liittyvät osat, hajottajat ja
hormien yläosat sekä muut kalusteet on suunniteltava, sijoitettava ja
suojattava niin, että ne sopivat hyvin suojeltavien rakennusten arkkiteh-
tuuriin, kaupunkikuvaan ja pitkiin kaupunkinäkymiin.

Korttelialueen rakennusoikeus on yhteensä 14 700 k-m2. Teatteri-, ra-
vintola- ja työhuonetilojen kerrosalan lisäys on yhteensä n. 640 k-m2.
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Rakennussuojelu

Sekä Suuri näyttämö että Pieni näyttämö suojellaan rakennustaiteelli-
sesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävänä raken-
nuksena merkinnällä sr-1. Myös arvokkaat sisätilat suojellaan. Erityisen
arvokkaita säilytettäviä sisätiloja ovat Pienen ja Suuren näyttämön kat-
somot, lämpiöt, pääportaikot ja -porrashuoneet sekä Suuren näyttämön
Marmoriaula ja Freskoaula. Niissä vain restaurointitoimenpiteet ovat
sallittuja. Lisäksi suojellaan pääsisäänkäyntiin liittyvät portaat ja luiskat.

Liikenne ja pysäköinti

Kansallisteatteri on helposti saavutettavissa eri liikennemuodoilla. Se
sijaitsee keskeisesti bussiliikenteen terminaalien vieressä sekä raitio-
vaunu- ja metroyhteyksien varrella. Käyttäjiä palvelevat keskustan py-
säköintilaitokset, joista lähin on Elielin pysäköintilaitos.

Tontin autopaikkavelvoite on yhteensä enintään 49 autopaikkaa. Auto-
paikat tulee sijoittaa keskustan yleisiin pysäköintilaitoksiin. Tontille saa
sijoittaa 9 autopaikkaa. Autopaikkoja ei saa sijoittaa tontilla olevan ar-
kadin alueelle.

Huolto Tavara- ja jätehuolto saadaan järjestää Itäiseltä Teatterikujalta. Jäte-
huoltosyvennys tulee suojata rakennusten arkkitehtuuriin ja kaupunki-
kuvaan hyvin sopivalla tavalla.

Tontille saadaan rakentaa maanalaisiin huoltotiloihin johtavat hissi- ja
porrasyhteydet suojellun rakennuksen arkkitehtuuriin hyvin sopivalla
tavalla.

Kansallisteatterin maanalaisen huollon tilavaraukset kaavoitetaan alu-
een muiden maanalaisten tilojen suunnittelun yhteydessä. Tämän
vuoksi asemakaava ei koske maanalaisia tiloja tason -15.0 alapuolella.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Asemakaavan muutosehdotus parantaa Suomen Kansallisteatterin
toimintamahdollisuuksia ja sen rakennusten ylläpitämistä. Teatterin ra-
kennusten ja niiden arvokkaiden sisätilojen säilyminen taataan suoje-
lumerkinnöin ja -määräyksin.
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Uuden yleisöhissin rakentaminen Pienen näyttämön aulasta näyttämön
eteiseen sekä kellarikerroksen uuteen lämpiöön parantaa esteetöntä
liikkumista teatterissa.

Rakennuksen lisärakentaminen tapahtuu pääosin kellarikerroksessa.
Uusi ilmastointikonehuone ja uudet tekniset tilat saadaan sijoittaa Pie-
nen näyttämön ja lavastevaraston katolle. Ne näkyvät Kaisaniemen
puiston pitkissä kaupunkinäkymissä. Rautatientorin puolelle niillä ei ole
kaupunkikuvallisia vaikutuksia. Asemakaavan muutos sisältää mää-
räykset ilmastointikonehuoneiden, teknisten tilojen ja niihin liittyvien
osien, hajottajien ja hormien yläosien sekä muiden varusteiden sijoitte-
lusta, muotoilusta ja suojaamisesta kaupunkikuvaan hyvin sopivalla ta-
valla siten, että ne eivät häiritse kaupunkikuvaa eivätkä pitkiä kaupun-
kinäkymiä.

Kaavaan sisältyy varaus maanalaisiin huoltotiloihin johtavista hissi- ja
porrasyhteyksistä. Tämä parantaa rakennuksen kehittämisen edelly-
tyksiä sitten, kun maanalaisten tilojen suunnittelu on ajankohtaista.

Toteutus Suomen Kansallisteatterin ensimmäisen vaiheen peruskorjaus toteutet-
tiin vuosina 1998–2002 (Suuri näyttämö). Toisen vaiheen (Pieni näyt-
tämö ja väliosat) peruskorjauksen ajankäyttö on suunniteltu siten, että
korjaaminen tapahtuu vaiheittain kesälomakausien aikana. Näin Suuri
näyttämö voi toimia ainakin yhden talvikauden, jonka toisen vaiheen
rakennusvaihe edellyttää. Rakentamisen aloitusajankohtaa ei ole pää-
tetty.

Pienen näyttämön muutostöiden pohjaksi tulee laatia rakennushistorial-
linen selvitys.

Kaikista rakennus- ja toimenpidelupia vaativista muutos- ja korjaustöis-
tä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 16.4.2009). Vireilletulosta ilmoitettiin myös
vuoden 2009 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluon-
nos on ollut nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 27.4.–18.5.2009
ja viraston internetsivuilla.

Ehdotusvaiheessa asemakaavan muutosaluetta on pienennetty luon-
noksen nähtävillä olon jälkeen käsittämään vain teatterirakennuksen
korttelialueen ja pääsisäänkäyntiin liittyvän katualueen. Kansallisteatte-
rin maanalaisen huollon tilavaraukset kaavoitetaan alueen muiden
maanalaisten tilojen suunnittelun yhteydessä.

Viranomaisyhteistyö

Asemakaavan laatimiseen on liittynyt viranomaisyhteistyö Museoviras-
ton, Helsingin kaupunginmuseon, rakennusviraston katu- ja puisto-
osaston sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kanssa.

Kaupunginmuseo ilmoitti (5.5.2009) sopineensa Museoviraston kans-
sa, että Museovirasto on mukana Kansallisteatterin asemakaavan
muutoksen suunnittelussa.

Museoviraston kannanotto (19.5.2009) kohdistui suojelumääräysten
täydentämiseen siten, että Marmoriaula ja Freskoaula lisätään suojel-
tavia arvokkaita sisätiloja koskevaan määräykseen ja että kaavaehdo-
tukseen lisätään määräys yhteydenpidosta museoviranomaiseen olen-
naisten korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Willensaunan muutosten
osalta Museovirasto toteaa, että tilaa on muutettu jo useaan otteeseen
ja katsomoa voidaan laajentaa asemakaavan mahdollistamalla tavalla.

Vastine

Suojelukysymyksistä on neuvoteltu Museoviraston kanssa. Kaavamää-
räyksiä on tarkistettu Museoviraston edellyttämällä tavalla.

Ympäristökeskus huomautti (15.5.2009), että jatkossa maanalaisten
muutostöiden yhteydessä tulee varautua maaperän pilaantuneisuuteen
ja kunnostustarpeeseen.

Vastine

Kannanotto on otettu huomioon kaavoitustyössä pohjaveden ja orsive-
den pinnan tasoa sekä maaperän kunnostusta koskevilla määräyksillä.
Tulevaisuudessa tapahtuva teatterin mahdollisten maanalaisten huolto-
tilojen toteuttaminen liittyy alueen muiden maanalaisten tilojen suunnit-
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telun ja toteuttamisen yhteyteen. Näistä laaditaan erillinen maanalainen
asemakaavan muutos.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui
kaksi mielipidettä.

Suomen Kansallisteatterin isännöitsijä toteaa (18.5.2009), että
asemakaavan muutosluonnoksessa on huomioitu kiitettävästi Suomen
Kansallisteatterin esiintuomia peruskorjaustarpeita.

VR Yhtymä Oy huomauttaa (18.5.2009), että kaavan maanalaisen tila-
varauksen merkinnässä tulee huomioida rautatieaseman perustusten
kadun alle ulottuvat osat sekä työvara puupaaluperustusten uusimisek-
si tulevaisuudessa esimerkiksi teräspaaluilla. Lisäksi esitetään tarken-
nuksia varotoimia koskevaan kaavamääräykseen.

Vastine

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon orsi- ja pohjaveden pin-
taa koskevin ja rakentamisen aikaisia varotoimia koskevin määräyksin.

Tilastotiedot

Voimassa oleva asemakaava

Käyttötarkoitus Pinta-ala Kerrosala
m2 k-m2

Yleisen rakennuksen tontti 3 556 -
Katualue 550

Yhteensä 4 106 -

Asemakaavan muutosehdotus

Käyttötarkoitus Pinta-ala Kerrosala
m2 k-m2

Kulttuuritoimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialue (YY/s)

3 712 14 700

Katualue 394
Yhteensä 4 106 14 700
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Jatkotoimenpiteet Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta
aluetta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta Uudenmaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Museoviraston lausunnot, sekä
muut tarvittavat lausunnot.

Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymisestä päättää kaupungin-
valtuusto.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle sekä
– asemakaavan muutosehdotuksen nro 12027 kartta, päivät-

ty 20.1.2011
– asemakaavan muutosehdotuksen nro 12027 selostus, päi-

vätty 20.1.2011

Pöytäkirjanote niille mielipiteensä esittäneille, jotka ovat ilmoittaneet
osoitteensa

Lisätiedot:
Lahti Sanna, arkkitehti, puhelin 310 64424
Salastie Riitta, arkkitehti, puhelin 310 37218
Narvi Seija, insinööri, puhelin 310 37255

LIITTEET Liite 1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12027 kartta, päivät-
ty 20.1.2011 (sähköinen liite)

Liite 2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12027 selostus, päi-
vätty 20.1.2011 (sähköinen liite)

Liite 3 Viranomaisten kannanotot
Liite 4 Mielipidekirjeet

http://hela.hel.fi/helasela/Doc.asp?Action=sd&id=%7B4B3B3A6C-2271-427E-8120-8EFEBEB9398D%7D
http://hela.hel.fi/helasela/Doc.asp?Action=sd&amp;id=%7B4B3B3A6C-2271-427E-8120-8EFEBEB9398D%7D
http://hela.hel.fi/helasela/Doc.asp?Action=sd&id=%7BDA96F5CB-E2E4-441C-B79F-821D8CF66662%7D
http://hela.hel.fi/helasela/Doc.asp?Action=sd&amp;id=%7BDA96F5CB-E2E4-441C-B79F-821D8CF66662%7D
http://hela.hel.fi/helasela/Doc.asp?Action=sd&id=%7B65E51FE1-C38E-4196-8777-7BAB7738DF6F%7D
http://hela.hel.fi/helasela/Doc.asp?Action=sd&id=%7BA6620F5C-ABB3-470E-82BC-88AF639A98C9%7D
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