
 
 
 
 
 
 
 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS  
ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO 12139 
PÄIVÄTTY 11.9.2012 

 
 
Asemakaavan muutos koskee: 
 
Helsingin kaupungin 
45. kaupunginosan (Vartiokylä) 
korttelin 45475 tonttia 1 
 
Kaavan nimi: VARTIOHARJUN HOIVAKOTI 
Hankenumero: 0749_14 
HEL 2011-007117 
 
Laatija: 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto 
 
Vireilletulosta ilmoittaminen: 28.3.2012 
Kaupunkisuunnittelulautakunta: 11.9.2012  
Nähtävilläolo (MRL 65 §): 5.10.–5.11.2012 
Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto  
Voimaantulo:  
 
Alueen sijainti: 
Alue sijaitsee Muinaislinnantien ja Vartioharjuntien kulmassa. 
 
 

LIITTEET 
 
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Seurantalomake 
Sijaintikartta 
Ilmakuva 
Asemakaavan muutos 
Asemapiirros 
Julkisivupiirros Muinaislinnantielle 
Julkisivupiirros Vartioharjuntielle  
Ote maakuntakaavasta 
Ote Yleiskaava 2002:sta 
Ote ajantasa-asemakaavasta 
 



 
 
 
 
 
 
 
YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA 
 
Helsingin kaupunki 
 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 
 

  Asemakaavan muutoksen laatiminen: 
  toimistopäällikkö Kari Piimies 

suunnitteluavustaja Leena Typpö 
 
  Liikennesuunnittelu: DI Jussi Jääskä 
 
  Teknistaloudellinen suunnittelu: 
  Insinööri Peik Salonen 
  DI Kaarina Laakso 

 



 1 
 
 
 
 
 
 
1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Asemakaavan muutos mahdollistaa Vartioharjun hoivakodin (varsinai-
selta nimeltään Linnanharjun hoivakoti) laajentamisen. Tontin raken-
nusoikeutta lisätään 2 469 kerrosneliöllä. laajennusosa on kaksikerrok-
sinen ja sijoittuu Muinaislinnantien varteen. 
 
Asemakaavan muutosluonnoksen nähtävillä ollessa vastapäinen talo-
yhtiö ja viisi yksityishenkilöä vastustivat rakentamista yleensä nykyisin 
viihtyisälle paikalle, liian korkeaa ja massiivista rakentamista ja talon si-
joittamista liian lähelle Muinaislinnantietä. Mielipiteen esittäjät ja hoiva-
kotiyhtiö neuvottelivat keskenään, ja asemakaavaehdotus on viimeistel-
ty näiden keskustelujen mukaisesti.  Asemakaavan muutosehdotuksen 
ollessa nähtävillä muistutuksia ei esitetty. 
 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. 
 

Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajama-aluetta.  
 

Yleiskaava  
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pientalovaltaista aluetta, 
jota yleiskaavamääräyksen mukaan kehitetään mm. asumisen ja julkis-
ten palvelujen käyttöön. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaa-
van mukainen. 

 
Asemakaava 

 
Tontti kuuluu asemakaavaan nro 7930 (vahvistettu 11.10.1979), jossa 
se on opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten kortteli-
aluetta (YOS). Tonttitehokkuus on 0,30 (vastaa rakennusoikeutta 2 731 
kerros-m2) ja kerrosluku enintään kaksi. Alueen rakennusoikeus on lä-
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hes käytetty. Tontin itäreunassa on puilla istutettavaksi merkitty alueen 
osa. 
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.  
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 19.12.2011. 
 

Maanomistus 
 
Kaupunki omistaa tontin, joka on vuokrattu Kiinteistö Oy Rauhanlähde 
1:lle. 
 

Alueen kuvaus 
 
Tontti on Vartioharjun pientaloaluetta. Alueen länsiosaan on vuonna 
2010 valmistunut nykyisen asemakaavan puitteissa kaksikerroksinen 
hoivakoti (2 675 kerros-m2), jota nyt on tarpeen laajentaa. Alueen 
osassa, joka ei ole ollut rakentamisen piirissä, on metsikkö keskikokois-
ta koivua. 
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.  
 
Alueen maaperä on pääosin savialuetta, jossa moreenin yläpuolisen 
savikerroksen arvioitu paksuus on 1…3 metriä, osalla alueesta saviker-
roksen arvioitu paksuus on yli 3 metriä. Alueen kaakkoisosassa maa-
perä on moreenia.  
 
Rakennukset perustetaan kitkamaa-alueella maanvaraisesti ja savialu-
eella, missä savikerroksen paksuus on alle 3 metriä, tukipaaluin kanta-
van kerroksen tai vaihtoehtoisesti massanvaihdon varaan. Paksummilla 
savialueilla rakennukset perustetaan tukipaaluin kantavan kerroksen 
varaan. 
 
Olemassa olevan tiedon mukaan alueella ei ole harjoitettu sellaista 
toimintaa, josta olisi aiheutunut maaperän pilaantuneisuutta. 
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Pohjavesi on alueella verraten korkealla. 
 

3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Vartioharjun hoivakodin laa-
jentaminen. 
 

4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Asemakaavan muutoksessa tontti on merkitty vanhemman väestön 
hoiva-asuntojen korttelialueeksi (AYS-1). 
 
Muutosalueen pinta-ala on 9 102 m2. Uusi rakennusoikeus on 5 200 
kerros-m2, mikä vastaa tonttitehokkuutta 0,57. Rakennusoikeus lisään-
tyy 2 469 kerros-m2:llä. 
 
Kerrosluku säilyy enintään kahtena. Uuden rakennuksen tarkempi, rin-
teen mukaan porrastettu korkeus määräytyy kaavassa annetuilla räys-
täiden enimmäiskorkeusasemilla.  
 
Rakennusalat on merkitty uuden rakennuksen asemapiirrosluonnoksen 
ja nykyisen rakennuksen mukaan. Pääosa muusta tontista on merkitty 
istutettavaksi alueen osaksi, jolle on sijoitettava myös puita ja pensaita. 
 
Tontin autopaikkavelvollisuus 23 ap. Tämä vastaa 1 ap / 226 k-m2, joka 
sopii hyvin hoiva-asuntotyyppiselle erityisasumiselle. Ajo pysäköintialu-
eelle on Vartioharjuntieltä.  
 
Tontilla sen pohjoisrajaa pitkin kulkevat, nykyiseenkin kaavaan merkityt 
jalankulku- ja pyöräilytie ja johtokuja säilyvät ennallaan. 
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, asumisoloihin ja palveluihin 

 
Pientaloalueelle rakennetaan palvelurakennus, joka jossain määrin 
poikkeaa alueen mittakaavasta.. 
 
Vanhemman väestön hoiva-asunnoille on merkittävä tarve eri puolilla 
kaupunkia, ja asemakaavan muutos osaltaan vastaa tähän tarpeeseen. 
Muita palvelutarpeita ei tälle tontille ole tiedossa.  
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Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
 
Asemakaavan toteuttaminen vahvistaa olemassa olevan teknisen huol-
lon verkoston käyttöä. 
 

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
 
Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 

 
6 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Tyvene Oy / Atten-
do MedOne Hoiva Oy kääntyivät 22.3.2011 asiassa sosiaaliviraston 
puoleen, joka puolsi kaavahanketta. Tämän johdosta kaupunkisuunnit-
teluvirasto käynnisti kaavamuutoksen. 
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 28.3.2012), asemakaavan muutosluonnos 
ja luonnos asemakaavamuutoksen selostukseksi. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluon-
nos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupungin ilmoitustaulul-
la, kaupunkisuunnitteluvirastossa ja viraston internetsivulla 10.–
30.4.2012. 
 
Asiakirjoista esitettiin vastapäisen taloyhtiön ja viiden yksityishenkilön 
mielipiteet, joissa vastustettiin rakentamista yleensä viihtyisälle paikal-
le, liian korkeaa ja massiivista rakentamista ja uudisrakennuksen sijoit-
tamista liian lähelle Muinaislinnantietä. 
 
Hoivakotiyhtiön edustajat ja mielipiteen esittäjät neuvottelivat kahdesti 
suunnitelmaan tarvittavista muutoksista. Asemakaavaa on tämän jäl-
keen muutettu neuvottelutuloksen mukaisesti: Uudisrakennuksen ete-
läosasta poistettiin ylempi asuinkerros. Sovittiin myös, että hoivakotiyh-
tiö suunnittelee kadunvarren istutukset yhdessä vastapäisten naapu-
reidensa kanssa. 
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Asemakaavan muutosehdotukseen on edellä mainitun johdosta alen-
nettu uudisrakennuksen eteläosan ylintä räystäskorkeutta. Kerrosluku 
ja rakennusoikeus on kuitenkin säilytetty luonnoksen mukaisina, jolloin 
kellariksi luonnosvaiheessa tulkittu rakennuksen alin taso voidaan to-
teuttaa myös kerroksena. 
 
Viranomaisyhteistyötä on tehty sosiaaliviraston, kiinteistöviraston tont-
tiosaston, rakennusviraston, pelastuslaitoksen, Helsingin Energian ja 
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen/vesi kanssa, joilla ei ollut huo-
mauttamista. Rakennusvalvontaviraston edustaja huomautti kerroslu-
vun laskentatavasta ja toivoi tontin käyttötarkoitukseksi palveluraken-
nusta korttelialuetta. Kerroslukukommentti on otettu huomioon, mutta 
käyttötarkoitus on ennallaan, sillä rakennushanke sijoitetaan pientalo-
alueelle nimenomaan vanhemman väestön hoiva-asuntojen tarpeen 
vuoksi. Rakennusvirasto toteaa kannanotossaan, että hulevesien käsit-
tely tulee järjestää ensisijaisesti tontilla ja kaavassa tulee taata kevyen 
liikenteen jatkuvuus Valkamatielle, koska väylä on osa seudullista ul-
koilureittiä. Asemakaavaehdotuksessa on edelleen säilytetty rakennus-
viraston tarkoittama kevyen liikenteen yhteys. Hulevesien käsittely tu-
lee ottaa rakennuslupavaiheessa huomioon rakennusviraston lausun-
non esittämällä tavalla. 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 5.10.–5.11.2012. 
 
Muistutuksia ei esitetty. 

 
Pelastuslautakunnalla, Helsingin Energialla, rakennusvirastolla, Helsin-
gin Sähköverkko Oy:llä ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-
yhtymällä/vesi ei ole kaavaehdotuksekseen huomautettavaa. Kiinteis-
tövirasto esitti, että AYS-1-merkintä on liian yksityiskohtainen. Huomau-
tus on käytännössä samansisältöinen kuin rakennusvalvontaviraston 
luonnosvaiheessa esittämä ja on käsitelty silloin (ks. edellä). 
 

7 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 11.9.2012 ja se päätti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä. 
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Asemakaavan muutosehdotusta ei ole lausuntojen johdosta muutettu.  
 
 
Helsingissä 13.2.2013 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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