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1
TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamattoman ja tarpeettoman
katualueen (Linnansola) sekä pienten puisto- ja suojaviheraluekaistalei-
den liittämiseen tonttiin 45486/1. Muutos helpottaa kaavassa suojellun
rakennuksen ylläpitoa. Tontin käyttötarkoitus muutetaan yleisten raken-
nusten korttelialueesta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialu-
eeksi nykyistä ja aiottua tulevaa käyttöä vastaten.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on käynnistetty tontin omistajan aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja kaavaluonnoksesta ei ole esitetty mielipiteitä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti asemakaavan muutosehdotuksen
hyväksymistä ja asettamista nähtäville.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lau-
sunnot. Muistutuksia ei esitetty. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa
kaavaehdotuksesta. Asemakaavan muutosehdotukseen ei tehty muu-
toksia.

2
LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Linnavuo-
renpuisto on osa itä-länsisuuntaista viheryhteystarvetta.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualueella ei ole merkintää.
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Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on työpaikka-aluetta ja puiston
osalta virkistysaluetta ja kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja
maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Nyt laadittu asema-
kaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan päätös 10.11.2015) alue on toimitila-aluetta, jonka vierestä kul-
kee viheryhteys. Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdo-
tuksen mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 8755 (tullut voimaan 24.1.1986)
ja 12008 (tullut voimaan 29.6.2012). Kaavojen mukaan tontti 45486/1
on yleisten rakennusten korttelialuetta ja osoitettu kaupungin tarpeisiin
(Y-k) ja tontilla sijaitseva kivimakasiini on suojeltu. Rakentamaton Lin-
nansola on merkitty jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi. Tontti
rajoittuu suojaviheralueeseen (EV), lähivirkistysalueeseen (VL) ja
maantiehen (LT).

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 tarkistettu11.8.2015.

Maanomistus

Tontti 45486/1 on yksityisomistuksessa. Muut alueet ovat kaupungin
omistuksessa.

Alueen yleiskuvaus

Alue sijaitsee Vartioharjun teollisuusalueella Itäväylän ja Linnavuoren-
puiston vieressä. Naapurustossa on vaihtelevan ikäisiä pienteollisuus-
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ja varastorakennuksia. Muutosalueen nykyisin puistoon ja suojaviher-
alueeseen kuuluvat maa-alat on kunnostettu tontinomistajan toimesta
nurmikoksi.

Tontilla on Puotilan kartanoon aikoinaan kuulunut 1800-luvulla raken-
nettu kivimakasiini, joka on maatalouskäytön jälkeen toiminut pienteolli-
suustilana ja nyttemmin varastona. Rakennus on voimassa olevassa
kaavassa suojeltu ja sitä ei saa purkaa (sr). Suojellun rakennuksen kyl-
keen on rakennettu voimassa olevan kaavan mukainen, pienikokoinen
siipirakennus. Suojeltua makasiinirakennusta on 1980-luvulla suunni-
teltu kunnostettavaksi esim. kaupungin työpajaksi tai virkistyskäyttöön.
Näihin toimenpiteisiin ei kaavan noin 30-vuotisen voimassaolon aikana
ole kuitenkaan ryhdytty. Kiinteistö on yksityisomistuksessa ja omistajal-
laan varastokäytössä.

Tontti on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Linnansolan
kohdalla alueen läpi kulkee tietoliikenne- ja sähkökaapeleita.

3
TAVOITTEET

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on pienten puisto- ja suojaviher-
aluekaistaleiden liittäminen tonttiin kaavassa suojellun rakennuksen yl-
läpidon helpottamiseksi, rakentamattoman ja liikenteellisesti tarpeetto-
man katualueen liittäminen tonttiin ja tontin käyttötarkoituksen muutta-
minen vastaamaan nykyistä ja aiottua tulevaa käyttöä.

4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Asemakaavan muutoksessa tonttiin liitetään Linnansolan katualue ja
kaistaleita viereisestä puistosta ja suojaviheralueesta. Nämä alueet
merkitään kaavassa istutettavaksi alueen osaksi. Tontin käyttötarkoitus
muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Nykyi-
nen kivimakasiinia koskeva suojelumääräys säilytetään ennallaan. Ny-
kyisen Linnansolan kohdalle merkitään 3 m leveä johtokuja tontin läpi
kulkevia maanalaisia johtoja varten.

Muutosalueen pinta-ala on noin 2 000 m2.

Kaavamuutoksella ei ole vaikusta tontin rakennusoikeuden määrään.
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5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Kaavan toteuttaminen helpottaa yksityisessä omistuksessa olevan suo-
jellun rakennuksen ylläpitoa. Kaavan toteuttamisella ei ole vaikutuksia
ympäristöön, liikenteeseen ja virkistysalueen käyttöön.

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustannuksia.

6
SUUNNITTELUN VAIHEET

Kaavoitustyö on tullut vireille tontin 45486/1 omistajan hakemuksen
johdosta (saapunut 5.6.2014).

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma (päivätty 21.9.2015) ja asemakaavaluonnos.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan muutosluonnos ja
selostusluonnos ovat olleet nähtävänä 5. 30.10.2015.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston, ympäristökeskuksen, ra-
kennusviraston, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän
(HSY) Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ja Gasum Oy:n
kanssa.

Viranomaisten lausunnoissa/kannanotoissa ei ollut huomautettavaa
asemakaavan muutoksesta.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen ei ole esitetty mielipiteitä.

Lausunnot

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.2.2016
15.2.2016.
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Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin yleisten töiden lautakun-
nan, pelastuslautakunnan, ympäristökeskuksen, kaupunginmuseon,
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, HSY-kuntayhtymän ja He-
len Sähköverkko Oy:n lausunnot.

Lausunnoissa ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Asemakaavan muutosehdotukseen ei tehty muutoksia.

7
KÄSITTELYVAIHEET

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 1.12.2015 ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaa-
van muutosehdotuksen hyväksymistä ja asettamista nähtäville.

Kaupunkisuunnitteluvirasto totesi (22.3.2016) kirjeessään kaupungin-
hallitukselle, etteivät annetut lausunnot anna aihetta muuttaa asema-
kaavan muutosehdotusta.

Helsingissä 22.3.2016

Olavi Veltheim
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VARTIOHARJU, LINNANHERRANKUJA 10
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa
Linnanherrankuja 10. Asemakaavan
muutos koskee korttelin 45486 tonttia 1
sekä vähäiseltä osin katu-, puisto- ja
suojaviheralueita.

Nykytilanne

Tontilla on Puotilan kartanoon aikoinaan
kuulunut 1800-luvulla rakennettu kivima-
kasiini, joka on maatalouskäytön jälkeen
toiminut pienteollisuustilana ja nyttem-
min varastona. Rakennus on voimassa
olevassa kaavassa suojeltu. Muutosalu-
een nykyisin puistoon ja suojaviheralu-
eeseen kuuluvat maa-alat on kunnos-
tettu tontinomistajan toimesta nurmi-
koksi.

Mitä alueelle suunnitellaan

Asemakaavan muutoksen tavoitteena
on pienten puisto- ja suojaviheraluekais-
taleiden liittäminen tonttiin kaavassa
suojellun rakennuksen ylläpidon helpot-
tamiseksi, rakentamattoman ja liiken-
teellisesti tarpeettoman katualueen liittä-
minen tonttiin ja tontin käyttötarkoituk-
sen muuttaminen vastaamaan nykyistä
ja aiottua tulevaa käyttöä.
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Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille tontin omis-
tajan hakemuksesta.

Maanomistus

Tontti 45486/1 on yksityisomistuksessa.
Muut alueet ovat kaupungin omistuk-
sessa.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa kaksi erillistä ase-
makaavaa. Tontti on yleisten rakennusten
korttelialuetta ja osoitettu kaupungin tar-
peisiin (Y-k) ja tontilla sijaitseva kivimaka-
siini on suojeltu. Rakentamaton Linnan-
sola on merkitty jalankululle ja pyöräilylle
varatuksi kaduksi. Tontti rajoittuu suojavi-
heralueeseen ja lähivirkistysalueeseen.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on
työpaikka-aluetta ja puiston osalta virkis-
tysaluetta ja kulttuurihistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kan-
nalta merkittävää aluetta.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto arvioi kaavan
toteuttamisen vaikutuksia ympäristöön,
kaupunkikuvaan ja liikenteeseen valmis-
telun yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on lähetetty osallisille. Kaavaluonnos ja
muu valmisteluaineisto on esillä 5.
30.10.2015:

 Info-ja näyttelytila Laituri,
Narinkka 2

 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-
sakoulukatu 3, 1. krs

 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi
11 13

 www.hel.fi/suunnitelmat

Kaavan valmistelija on tavattavissa kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mieli-
piteen viimeistään 30.10.2015 kirjallisesti
osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11 13)

tai sähköpostilla
helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle vuoden
2015 loppupuolella.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.
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Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä keväällä 2016.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Helsingin Yrittäjät
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:

Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy,
kiinteistövirasto, rakennusvirasto, ra-
kennusvalvontavirasto, kaupunginmu-
seo ja ympäristökeskus.

 muut asiantuntijaviranomaiset: Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut (HSY), Helsingin seu-
dun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston verkkopalve-
lusta: kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöi-

den kirjeet lähetetään isännöitsijöille,
joiden toivotaan toimittavan tiedon
osakkaille, asukkaille ja vuokra-lai-
sille)

 Helsingin uutisten itäpainoksessa
 www.hel.fi/suunnitelmat

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan viraston
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Mikko Näveri
puhelin 09 310 37331
sähköposti mikko.naveri(a)hel.fi















Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta
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Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

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 yhteystarve

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.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Itäinen toimisto

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
Kaupunkikaava, ehdotus (Kslk 10.11.2015)
Linnanherrankuja 10, Vartioharju





Linnanherrankuja 10 // Asemakaavan muutos // luonnos 11.9.2015 // asemakaavan selostuksen liite //
valokuvia muutosalueelta // valokuvat otettu maaliskuussa 2015 // Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Näkymä Linnanherrankujalta pohjoiseen

Näkymä Linnanherrankujalta rakentamattomalle Linnankujalle ja tontille, suojeltu kivimakasiini näkyy taka-
alalla



Linnanherrankuja 10 // Asemakaavan muutos // luonnos 11.9.2015 // asemakaavan selostuksen liite //
valokuvia muutosalueelta // valokuvat otettu maaliskuussa 2015 // Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Näkymä Itäväylän suunnasta

Näkymä tontin istutusalueelle ja viereiseen puistoon / suojaviheralueelle, taka-alalla Itäväylä


