
HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

ASEMAKAAVAOSASTO 2016:12350

KÄPYLÄ
LÄNSI-KÄPYLÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS





HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

1 (34)
Hankenro 0816_1
HEL 2011-001280

ASEMAKAAVAN SELOSTUS
ASEMAKAAVAKARTTA NRO 12350
PÄIVÄTTY 13.9.2016

Asemakaavan muutos koskee:

Helsingin kaupungin
25. kaupunginosan (Käpylä)
kortteleita 860, 861, 862, 865, 867, 868, 869, 870, 873, 874 ja
876 sekä
katu- ja puistoalueita

Kaavan nimi:
Länsi-Käpylä

Laatija:
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

Vireilletulosta ilmoittaminen: 30.8.2005
Kaupunkisuunnittelulautakunta: 13.9.2016
Nähtävilläolo (MRL 65 §): 21.10. 21.11.2016
Kaupunkiympäristölautakunta: muutettu 5.9.2017
Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto
Voimaantulo:

Alueen sijainti:
Alue sijaitsee Käpylässä Mäkelänkadun ja pääradan välisellä alu-
eella rajautuen lännessä ja pohjoisessa puistoalueeseen sekä
etelässä Koskelantien ja idässä Mäkelänkadun varren kerrostalo-
kortteleihin.



2 (34)

YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA

Helsingin kaupunki

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Maankäyttö: Marjaana Yläjääski, arkkitehti,
Janne Prokkola, toimistopäällikkö
Liikenne: Heidi Hellgren-Suomalainen, insinööri
Teknistaloudelliset asiat: Jarkko Nyman, insinööri
Rakennussuojelu: Sakari Mentu, arkkitehti
Vuorovaikutus: Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija
Kaavapiirtäminen: Marit Ristola, suunnitteluavustaja

Rakennusvalvontavirasto
Ulla Vahtera, arkkitehti

Kaupunginmuseo
Johanna Björkman, tutkija



3 (34)

SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTELMÄ ...................................................................................................... 5
ASEMAKAAVAN KUVAUS ................................................................................. 6
Tavoitteet .......................................................................................................... 6
Mitoitus .............................................................................................................. 7
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet ........................................................... 7
Liikenne ........................................................................................................... 15
Palvelut ........................................................................................................... 16
Esteettömyys ................................................................................................... 16
Luonnonympäristö ........................................................................................... 16
Ekologinen kestävyys ...................................................................................... 17
Suojelukohteet ................................................................................................ 17
Yhdyskuntatekninen huolto ............................................................................. 19
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen ................................................................................................ 19
Nimistö ............................................................................................................ 19
Vaikutukset ...................................................................................................... 19

TOTEUTUS ....................................................................................................... 21
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT .................................................................. 21
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET ....................................................... 23



4 (34)

LIITTEET
1 Seurantalomake
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3 Kuvat ja kartat

 Sijaintikartta
 Ilmakuva
 Asemakaavakartta
 Havainnekuva
 Ote Yleiskaava 2002:sta
 Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta (kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
 Ote voimassa olevista asemakaavoista
 Kuvaliite suojelukohteista

4 Korjauskortit

LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA

 Vuorovaikutusraportti
 Länsi-Käpylän ympäristöhistoriallinen selvitys
 Länsi-Käpylän liikennesuunnitelma
 Keijontien läpiajotarkastelu (Kaupunkisuunnitteluvirasto 2015)



5 (34)

TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee Länsi-Käpylän puutaloaluetta, joka
sijaitsee pääradan varrella Käpylässä Koskelantien, Mäkelänka-
dun ja Louhenpuiston rajaamalla alueella. Kaavaratkaisu turvaa
alueen kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti sekä kaupun-
kikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön säilymisen
ja mahdollistaa alueen arvoihin sopivan täydennysrakentamisen.

Kaava-alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä (Käpylän puutaloalueet ja Käärmetalo, RKY
2009). Alueen rakennuskanta ympäristöineen on pääosin melko
hyvin säilynyt.

Tavoitteena on suojella Länsi-Käpylän alueen rakennukset, pihat
ja puistot osana Käpylän puutaloalueiden arvokasta kokonai-
suutta sekä mahdollistaa ympäristön arvot huomioon ottava lisä-
rakentaminen alueella. Suojelumerkityille asuinrakennuksille ei
ole kaavaan merkitty rakennusoikeutta kerrosalaneliömetreinä.
Asuintilojen tulee ensisijaisesti laajentua olemassa olevan raken-
nusvolyymin sisällä kellarin ja ullakon tiloja hyödyntäen. Lisäksi
erillispientaloihin voi rakentaa uuden kuistin. Alueen lisärakenta-
minen kohdentuu pääasiassa entistä suurempiin talousrakennuk-
siin, joihin voi rakentaa myös asumista. Tämä mahdollistaa esi-
merkiksi usean sukupolven asumisen samassa pihapiirissä. Li-
säksi pienimmille, pohjapinta-alaltaan alle 100 k-m2 kokoisille
asuinrakennuksille on osoitettu rakennetun ympäristön erityiset
arvot huomioon ottava lisärakentamismahdollisuus.

Uutta asuinkerrosalaa voidaan rakentaa noin 5 500 k-m2. Uusia
talousrakennuksen rakennusalalle rakennettavia pieniä asuntoja
voi alueelle rakentua noin 110 kappaletta. Alueiden käyttö ja
luonne eivät oleellisesti kaavan myötä muutu.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että yhte-
näisen ja vehreän pientaloalueen kulttuurihistoriallisesti merkittä-
vät ominaispiirteet säilyvät. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa
joustavasti erilaisia asumisen tarpeiden tuottamia muutoksia pien-
talotonteilla.

Helsingin kaupunki omistaa maan. Tontit on vuokrattu pitkäaikai-
sin maanvuokrasopimuksin.

Kaavoitustyö on käynnistetty vuonna 2005 kaupungin aloitteesta.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 8. 28.9.2005 ja luonnosta koskeva kaavakävely-yleisö-
tilaisuus pidettiin alueella 15.9.2005.



6 (34)

Kaavaehdotus nro 11530 esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 27.4.2006. Kaupunginhallitus palautti asemakaavan muutok-
sen valmisteluun 9.6.2008 siten, että rakennussuojelun ja raken-
nusten maltillisen laajentamisen tai lisärakentamisen välinen risti-
riita olisi vähäisempi. Samalla edellytettiin rakentamistapaohjei-
den tekemistä alueelle.

Asemakaavan muutosehdotus nro 12350 on laadittu kaupungin-
hallituksen kehotuksen mukaisesti siten, että alueen maltillinen
lisärakentaminen on mahdollista. Elokuussa 2015 luonnosaineisto
oli nähtävillä Helsingin karttapalvelussa ja esiteltiin alueen asuk-
kaille kaavakävelyn yhteydessä. Vuorovaikutus asukkaiden ja
kaavoittajan välillä oli vilkasta ja luonnosaineistosta saatiin useita
kymmeniä mielipiteitä liittyen mm. talousrakennusten kokoon ja
määrään, muihin piharakennelmiin, rakennusten laajentamiseen,
Keijontien turvallisuuteen ja kerrosalamerkintöihin. Kaavaratkai-
suun tehtiin palautuspäätöksen hengessä ja asukasvuorovaiku-
tuksen perusteella muutoksia, jotka mahdollistavat lisärakenta-
mista tonteilla alueen suojeluarvojen vaarantumatta. Tehdyt muu-
tokset on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksessa. Raken-
tamistapaohje on sisällytetty kaavaselostuksen liitteeksi korjaus-
korttimuodossa.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot,
muistutuksia (12 kpl) ja kirjeitä (7 kpl). Esitetyt huomautukset koh-
distuivat AO/s-korttelialueelle sallittuun asuntojen määrään ton-
tilla, talousrakennusten kerrosalamääriin ja niiden rakennusalojen
ohjaavuuteen, sijaintiin ja määrään tonteilla, talousrakennusten
korkeuden rajoittamiseen, joidenkin tonttien A/s-merkinnän perus-
teisiin, AO/s-korttelialueiden suurimpaan sallittuun kerroslukumää-
rään, kaavamerkintöjen suhteeseen uusiin tontinvuokrasopimuk-
siin sekä kaavaratkaisun yhdenvertaisuuteen ja ratkaisun aiheut-
tamiin haittoihin. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on
esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.
Muutosten kohteina olleille tonteille rajanaapureineen annettiin
mahdollisuus kommentoida tehtyjä muutoksia. Saatujen kom-
menttien (3 kpl) perusteella tehdyt muutokset eivät heikentäneet
kyseessä olevien tonttien tai rajanaapureiden asemaa verrattuna
nähtävillä olleen kaavaehdotuksen ratkaisuun.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on Länsi-Käpylän pientaloalueen al-
kuperäisen asemakaavallisen kokonaisuuden sekä siihen liittyvien
kaupunkikuvallisten elementtien säilyttäminen osana laajempaa
Käpylän puutalojen aluetta, joka sisältyy Museoviraston inventoin-
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tiin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäris-
töistä (RKY 2009, Käpylän puutaloalueet ja Käärmetalo). Alueen
rakennuskanta suojellaan siten, että alueen historialliset, kaupun-
kikuvalliset ja rakennustaiteelliset arvot ja ominaisuudet säilyvät.
Puistoissa ja piha-alueilla tavoitteena on säilyttää ja ylläpitää kau-
punkikuvan kannalta tärkeät rakenteet ja puusto sekä muu kasvil-
lisuus. Lisäksi kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa alueen
maltillinen ja suojeluarvot huomioon ottava lisärakentaminen sekä
liikehuoneiden ja työtilojen palauttaminen alueelle osaksi toimin-
nallisesti monipuolista kaupunkirakennetta.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että se vahvistaa alueen tunnistettavaa identi-
teettiä ja vahvistaa alueen erityispiirteitä. Kaavaratkaisu turvaa ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen säilymisen.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 187 673 m2.

Alueen rakennuskanta muodostuu 126 puutalosta talousraken-
nuksineen sekä alueella sijaitsevista kahdesta asuinkerrostalosta.
Pientaloalueella olemassa oleva rakentamistehokkuus kortteleit-
tain laskettuna on keskimäärin e = 0,18.

Kaavaratkaisulla suojellaan 127 rakennusta, joista neljä on talous-
rakennuksia tai piharakennelmia. Suojelumerkityille rakennuksille
ei ole osoitettu kerrosalaa, vaan rakennusoikeus määritellään ra-
kennusalan, kerroslukumäärän ja suojelumerkinnän asettamissa
puitteissa. Lisäksi kellaritiloja voidaan muuttaa asuintiloiksi suu-
rimman sallitun kerroslukumäärän estämättä.

Asemakaava mahdollistaa noin 5 500 as.k-m2 lisärakentamisen
osin talousrakennusten rakennusaloille ja osin olemassa olevien
asuinrakennusten laajennuksina.

Kerrosalan muutos on määritelty nykytilanteeseen verrattuna re-
kisteritietojen perusteella, sillä alueella voimassa olevassa ase-
makaavassa ei ole merkitty rakennusoikeuksia kerrosalaneliömet-
reinä.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Käpylän esikaupunkialueet suunniteltiin ja toteutettiin suurten yh-
teiskunnallisten muutosten aikana. Helsingin kaupungin asema-
kaava-arkkitehti Birger Brunila laati Käpylän länsiosan järjestely-
ehdotuksesta useita versioita vuosina 1921 1924. Vuoden 1932
uuden asemakaavalain mukaisesti tonttijako ja rakennusjärjestys
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muutettiin vuonna 1937 läntisen Käpylän asemakaavaksi, joka on
alueella edelleen voimassa. Kaavassa ei ole määräyksiä talousra-
kennuksista, ympäristöstä, suojelusta, eikä rakennusoikeudesta.
Länsi-Käpylän pientaloalue on toteutunut pitkälti järjestelyehdo-
tuksen mukaisena 1920 luvulla ja säilyttänyt hyvin alkuperäisiä
asemakaavallisia ominaispiirteitään. Voimassa oleva asemakaava
on kuitenkin vanhentunut alueen suojeluarvojen vaalimisen näkö-
kulmasta.

Länsi-Käpylän puutaloalue on osa valtakunnallisesti merkittävää
rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009, Käpylän puutaloalu-
eet ja Käärmetalo).

Mäkelänkadun ja rautatien välinen alue vuokrattiin 50 vuodeksi
omakotirakentajille kaupunginvaltuuston 2.11.1921 tekemällä
päätöksellä. Vuokraehtona oli tontin täydellisesti rakentaminen
vuoden kuluessa. Uudet 50 vuoden vuokrasopimukset on solmittu
vuonna 1970. Vuokrasopimukset umpeutuvat pääsääntöisesti
vuoden 2020 alussa. Tonttien pinta-alat vaihtelevat 1 089 m2 ja
584 m2 välillä.

Länsi-Käpylän kaavoitusperiaatteet ovat samankaltaisia kuin vie-
reisessä Puu-Käpylässä. Korttelirakenne perustuu tietyiltä osin
sovellettuun ruutukaavaan, jonka säännönmukaisuutta on rikottu
suunnittelemalla asuinkorttelit erikokoisiksi, sijoittamalla katujen
risteyskohtiin aukioita ja muotoilemalla pohjois-eteläsuuntaiset ka-
tulinjat kaareviksi. Alueen omaleimaisuus syntyy vaihtelevasta
pinnanmuodostuksesta ja tiiviistä, omakotiasumista varten suun-
nitellusta tonttijaosta sekä rakennusten sijoittelusta siten, että
päädyt yleensä ovat kadulle päin. Talotyyppinä oli yleisimmin
omakotitalo tai paritalo toisin kuin Puu-Käpylässä.

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti alueella sijaitsee kaksi
Helsingissä harvinaista pienimittakaavaista katuaukiota, joiden
ympärille on sijoitettu selvästi suuremmat rakennukset. Arkkitehti
A. Pulkkisen suunnittelemassa osoitteessa Vipusentie 23
(25862/23) sijaitsevassa asuintalossa on ollut 10 huoneistoa ja
kaksi myymälää. Aukion länsireunalla sijaitsevassa kaksikerroksi-
sessa asuintalossa osoitteessa Vipusentie 26 (25867/26) on si-
jainnut neljä huoneistoa ja kolme puotia ja yksikerroksisessa siipi-
osasta, joka on toiminut varastotiloina, on osa muutettu vuonna
1989 toimistotiloiksi ja myöhemmin asunnoksi. Molempien raken-
nusten myymälätilat on muutettu osaksi asuintiloja. Vuodelta 1926
oleva Käpylän työväentalo (25861/19) oli vuodesta 1930 Helsin-
gin työväenyhdistyksen omistuksessa ja vuonna 1969 se myytiin
Nuorten puolesta ry:lle. Rakennus on ollut yhdistyskäytössä, juh-
lakäytössä ja teatteri, sekä bändiharjoituspaikkana. Myös Turson-
tiellä (25861/16) sijaitsee edellisten kaltainen kookkaampi raken-
nus, jossa on kaksi porrashuonetta ja kaikkiaan kuusi asuntoa.
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Rakennus on Uno Mobergin suunnittelema kuten kaikki edellä
mainitut rakennukset.

Länsi-Käpylässä asukkaat rakensivat talonsa kaupungin vuokra-
tonteille. Rakentamiseen kaupunki myönsi omakotilainan. Pienta-
loja alueelle ovat suunnitelleet arkkitehdit Martti Välikangas, Ak-
seli Toivonen, Hilding Ekelund, Martti Paalanen, Pehr Edwin Ene-
hielm ja Uno Moberg. Lähes kaikki alkuperäiset piirustukset ovat
säilyneet. Rakennusten ja avokuistien mittasuhteissa ja detal-
jiikassa on 20-luvun klassisistisen arkkitehtuurin piirteitä. Harjakat-
toisten rakennusten katemateriaalina on käytetty huopaa, peltiä
tai kattotiiltä. Pystyrimoitetut ja Puu-Käpylän mallin mukaan peitto-
maalatut julkisivut ovat pelkistettyjä ja selkeitä. Korkeat kivijalat
ovat usein luonnonkivestä muurattuja, kuten myös useat aidat ja
tukimuurit. Poikkeuksena alueen rakentamistapaan, jossa yksi ra-
kennus on sijoitettu tonttia kohden, ovat Oma-asunto Oy:n kah-
den tontin alueelle rakennetut 12 tyyppitaloa ja U. Mobergin suun-
nittelema kahden tontin alueelle yhteen rakennettu useamman
asunnon pientalo Tursontiellä.

Kimmontien varrella, tontilla 25861/4 sijaitsevista asuinkerrosta-
loista toinen on arkkitehti Eino Tuompon vuonna 1953 suunnitte-
lema rakennus. Talossa on 30 huoneistoa ja myymälätilat. Toi-
nen, tontilla 25861/2 sijaitseva rakennus on arkkitehti Esko Suho-
sen vuonna 1952 suunnittelema 36 huoneiston asuinkerrostalo.

Kaavoitusta ohjanneet tekniset ja taloudelliset tavoitteet vaikutti-
vat tilanmuodostukseen. Katulinjat myötäilevät maaston alavia
kohtia, joihin kunnallistekniikka on ollut helpompi sijoittaa. Kallista
tiepinta-alaa on säästetty tekemällä tontit kapeiksi, jolloin pitkien
kortteleiden sivuille on voitu sijoittaa mahdollisimman paljon ra-
kennuksia. Kun kadutkin vielä kustannussyistä on mitoitettu ka-
peiksi, on taloudellisten säästöjen ohella syntynyt intensiivinen
kaupunkitila, mielenkiintoisia näkymiä ja näyttäviä omakotitalojen
muodostamia korttelijulkisivuja. Kortteleiden sisäosat ovat vehreät
ja vapaat rakentamisesta.

Kapeat tontit on muodostettu syviksi, jotta asukkaiden puutarhoille
saataisiin riittävästi tilaa. Kortteleiden vehreät sisäosat muodosta-
vat yhtenäisiä vihervyöhykkeitä, jotka näkyvät myös katukuvassa,
sillä maaston korkeimmat kohdat jäävät maamerkeiksi asuinkort-
teleiden keskelle. Talousrakennukset on pyritty kokoamaan tont-
tien nurkkapisteisiin yhtenäisiksi ryhmiksi.

Asuinkerrostalojen korttelialue, jolla rakennukset pihapiireineen
ja ympäristöineen säilytetään (AK/s)

Kimmontien varrella sijaitsevat kaksi kerrostalotonttia on osoitettu
asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolla rakennukset pihapiirei-
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neen ja ympäristöineen säilytetään. Talot on merkitty sr-2 suojelu-
merkinnällä. Rakennuslupien mukaiset autopaikat tonteilla säilyte-
tään. Rakennuksen katutasoon ja ensimmäiseen kerrokseen saa
sijoittaa liike-, toimisto- tai näihin verrattavia tiloja silloin, kun
käynti tilaan on suoraan ulkoa.

Piha-alueilla kaupunkikuvallisesti ja ympäristökokonaisuuden kan-
nalta arvokas puusto ja muut istutukset on säilytettävä ja tarvitta-
essa suunniteltava siten, että alueen vehreä ominaisluonne ja
kaupunkikuvallinen merkitys säilyvät. Alkuperäiset pihamuurit, ai-
dat ja muut piharakenteet tulee säilyttää ja korjata säilyttäen. Ra-
kentamatta jäävät tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, oleske-
luun tai pysäköintiin, on istutettava alueelle luonteenomaisella ta-
valla. Pihan pintamateriaaleina tulee suosia nurmi-, kivituhka- ja
sorapintaa. Pieniä alueita voi kivetä luonnonkivellä tai betonilaa-
toilla. Betonikiveä ei saa käyttää. Hulevedet tulee imeyttää tontilla.

Kadun tai aukion puoleiset tontin rajat on aidattava peittomaala-
tulla pystypuusäleaidalla, pensasaidalla tai luonnonkivimuurilla.
Tonteilla ja tonttien välisillä rajoilla saa tarvittaessa käyttää enin-
tään metrin korkuista peittomaalattua pystypuusäleaitaa, pensas-
aitaa tai luonnonkivimuuria. Ajoneuvoliittymän leveys saa suurim-
millaan olla 3,5 metriä. Sisäänajoaukkoja suunniteltaessa on ole-
massa olevat pensasaidat ja porttipuut pyrittävä säilyttämään ja
käytettävä hyväksi olemassa olevia aukkoja.

Asuinrakennusten korttelialue, jolla rakennukset pihapiireineen
ja ympäristöineen säilytetään (A/s)

Kaava-alueen puutalotonteista suurimmat sekä Marjatantien var-
ren yhtiömuotoiset pientalotontit on osoitettu asuinrakennusten
korttelialueeksi, jolla rakennukset pihapiireineen ja ympäristöi-
neen säilytetään. Kaikki A/s korttelialueilla sijaitsevat asuinraken-
nukset on suojeltu sr-2 merkinnöin. Rakennuksille ei ole osoitettu
suurinta sallittua kerrosalaa. Suurin sallittu kerroslukumäärä on
osoitettu vastaamaan mahdollisimman hyvin toteutunutta tilan-
netta. Katonlappeisiin ei saa tehdä uusia lapeikkunoita ja kattolyh-
dyn tulee olla kooltaan vähäinen ja rakennuksen ominaispiirteisiin
sopiva. Kellarikerroksen julkisivujen materiaalina tulee olla ensisi-
jaisesti luonnonkivi, joka on alueelle tyypillinen alkuperäinen ma-
teriaali. Kellarikerroksen aukotuksen tulee olla ylempiin kerroksiin
nähden vähäisempää, jolloin rakennusten alkuperäinen enintään
kaksikerroksinen luonne säilyy.

Tonteille on osoitettu harkinnan mukaan enintään 60 k-m2 raken-
nusoikeutta talousrakennuksille rakennusta kohden. Tontilla
25867/26 talousrakennuksen rakennusala on päärakennuksen
yhteydessä. Talousrakennukseen saa sijoittaa asuntotilaa, aputi-
laa tai ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työtilaa. Vähintään
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10 k-m2 talousrakennuksesta tulee varata varastokäyttöön tai vas-
taava varastotila tulee osoittaa asuinrakennuksesta, esimerkiksi
kellarista tai ullakolta. Talousrakennuksen tulee olla mittakaaval-
taan ja ulkonäöltään ympäristöönsä sopiva ja siinä tulee käyttää
alueelle tyypillistä alkuperäisen talousrakennuksen muotokieltä,
materiaaleja, värejä ja rakentamistapaa. Viherkatto on sallittu. Li-
säksi talousrakennuksen rakentamista koskee uudisrakentami-
seen liittyvä määräys, jonka mukaan kaupunkikuvan yhtenäisyy-
teen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tontille ei saa sijoittaa
muita rakennelmia.

A/s alueella rakennuksen katutasoon ja ensimmäiseen kerrok-
seen saa sijoittaa liike-, toimisto- tai näihin verrattavia tiloja silloin,
kun käynti tilaan on suoraan ulkoa.

Piha-alueilla kaupunkikuvallisesti ja ympäristökokonaisuuden kan-
nalta arvokas puusto ja muut istutukset on säilytettävä ja tarvitta-
essa suunniteltava siten, että alueen vehreä ominaisluonne ja
kaupunkikuvallinen merkitys säilyvät. Alkuperäiset pihamuurit, ai-
dat ja muut piharakenteet tulee säilyttää ja korjata säilyttäen. Ra-
kentamatta jäävät tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, oleske-
luun tai pysäköintiin, on istutettava alueelle luonteenomaisella ta-
valla. Pihan pintamateriaaleina tulee suosia nurmi-, kivituhka- ja
sorapintaa. Pieniä alueita voi kivetä luonnonkivellä tai betonilaa-
toilla. Betonikiveä ei saa käyttää. Hulevedet tulee imeyttää tontilla.

Kadun tai aukion puoleiset tontin rajat on aidattava peittomaala-
tulla pystypuusäleaidalla, pensasaidalla tai luonnonkivimuurilla.
Tonteilla ja tonttien välisillä rajoilla saa tarvittaessa käyttää enin-
tään metrin korkuista peittomaalattua pystypuusäleaitaa, pensas-
aitaa tai luonnonkivimuuria. Ajoneuvoliittymän leveys saa suurim-
millaan olla 3,5 metriä. Sisäänajoaukkoja suunniteltaessa on ole-
massa olevat pensasaidat ja porttipuut pyrittävä säilyttämään ja
käytettävä hyväksi olemassa olevia aukkoja.

Tontille saa sijoittaa yhden autopaikan 125 k-m2 kohden. Talous-
rakennuksessa sijaitsevan asunnon kerrosala ei vaikuta tontille
sallittuun autopaikkamäärään.

Erillispientalojen korttelialue, jolla rakennukset pihapiireineen ja
ympäristöineen säilytetään, (AO/s)

Suurin osa kaava-alueesta kuuluu erillispientalojen korttelialuee-
seen, jolla rakennukset pihapiireineen ja ympäristöineen säilyte-
tään (AO/s). Näillä korttelialueilla sijaitsevat asuinrakennukset on
pääosin suojeltu sr-2 ja sr-3 merkinnöin. Suojelumerkityille raken-
nuksille ei ole annettu suurinta sallittua kerrosalaa. Niille raken-
nuksille, joita ei ole erikseen suojelumerkinnällä suojeltu, on osoi-
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tettu kerrosala vaihdellen välillä 180 220. Suurin sallittu kerroslu-
kumäärä I 2/3 on osoitettu vastaamaan mahdollisimman hyvin
alueen toteutunutta tilannetta.

AO/s korttelialueilla asuntojen määrä rakennusalalla on rajoitettu
kahteen. Yhdelle rakennusalalle rakennetussa erillispientalossa
voi siten olla enintään kaksi asuntoa. Rajoitus ei ole alueella uusi,
vaan se on myös alueen ensimmäisessä asemakaavassa. Mää-
räys ei tule voimaan takautuvasti, joten ne rakennukset, joissa on
voimassa olevan rakennusluvan mukaan useita asuntoja, voidaan
säilyttää rakennusluvan mukaisessa käytössä.

AO/s alueella uusien asuntojen rakentaminen suojeltuihin raken-
nuksiin ei ole alueen suojelutavoitteen mukainen ratkaisu. Palaut-
tavana toimenpiteenä voidaan rakennukseen kuitenkin sijoittaa
alkuperäisen suunnitelman mukaan myös enemmän kuin kaksi
asuntoa. Palauttavalla toimenpiteellä tarkoitetaan samalla myös
sitä, etteivät julkisivut ole olennaisilta osin muuttuneet, eikä kaa-
van mahdollistamaa lisärakentamista, kuten uusia kuisteja, raken-
neta.

Määräys ei myöskään estä sivuasuntojen rakentamista osaksi
varsinaista asuntoa. Kaavaratkaisu muodostaa harkitun kokonai-
suuden, joten palautettujen asuntojen tai sivuasuntojen sijoittumi-
nen rakennusalle ei vaikuta tontille sallittujen autopaikkojen, kuis-
tien tai piharakennelmien (kasvihuone/huvimaja) määrään sitä
kasvattaen.

Asuntojen määrä tai sijoittuminen päällekkäin ei muuta rakenta-
misajankohtana pientaloksi rakennettua rakennusta kerrostaloksi.
Lakia ei voi tulkita taannehtivasti olemassa olevan rakennuskan-
nan osalta. Länsi-Käpylän järjestelysuunnitelman mukaan pienta-
loiksi rakennetut rakennukset tulkitaan siten nykyäänkin pienta-
loiksi asuntojen lukumäärästä tai porrashuoneyhteyksistä riippu-
matta.

Koska asuinrakennukset ovat rakentuneet eri laajuisina, mahdol-
listetaan asemakaavalla pienimpien asuinrakennusten laajentami-
nen ensimmäisen kerroksen alaltaan 100 k-m2 kokoisiksi, mikäli
laajennus on mahdollista toteuttaa rakennuksen ominaispiirteisiin
ja kaupunkikuvaan hyvin soveltuvalla tavalla sekä lähiympäristön
suojeluarvot huomioon ottaen. Ensimmäisen kerroksen alalla tar-
koitetaan kokonaisalaa, joka lasketaan kerroksen ulkoseinien ul-
kopinnasta ilman vähennyksiä. Asuinrakennusten lisärakentami-
sessa tulee käyttää alueen alkuperäisille asuinrakennuksille tyy-
pillisiä räystäs- ja harjakorkeuksia, kattokaltevuuksia, mittasuh-
teita, julkisivun suhteita ja jäsentelyä, materiaaleja, laudoitusta-
paa, värejä, pintakäsittelytapaa ja yksityiskohtien muotoilua. Laa-
jennukselle on kaavakartalle merkitty rakennusala, josta voidaan
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poiketa vähäisessä määrin. Kaikille pienille rakennuksille ei kui-
tenkaan löydy rakennuksen suojeluarvot huomioon ottavaa laa-
jentamissuuntaa, jolloin näille tonteille on vastaavasti osoitettu
enemmän talousrakentamisoikeutta.

AO/s alueella asuntoa kohden saa rakentaa yhden pienen yksi-
kerroksisen rakennusalan ylittävän kuistin, mikäli kuisti on mah-
dollista rakentaa rakennuksen ominaispiirteisiin sopivalla tavalla.
Uusia kuisteja ei voi asuinrakennuksessa säilyneistä tai siihen pa-
lautetuista kahta useammasta asunnosta huolimatta rakentaa
kahta useampaa, sillä kaava rajoittaa asuntojen määrän AO/s alu-
eella kahteen. Uusi kuisti tulee sijoittaa ensisijaisesti rakennuksen
pihan puoleiselle osalle, jolloin muutokset katunäkymässä ovat
vähäisempiä. Uuden kuistin rakentaminen rakennusalan ulkopuo-
lelle on mahdollista kaavan mukaan myös niissä ensimmäisen
kerroksen alaltaan alle 100 k-m2 kokoisissa taloissa, jotka on en-
sin laajennettu alaltaan enintään 100 k-m2 kokoisiksi.

Rakennusalan ulkopuolelle sijoittuvaa kuistia ei saa rakentaa ta-
lousrakennuksen rakennusalalle sijoitettuun asuntoon.

Katonlappeisiin ei saa tehdä uusia lapeikkunoita ja kattolyhdyn tu-
lee olla kooltaan vähäinen ja rakennuksen ominaispiirteisiin so-
piva. Kellarikerroksen julkisivujen materiaalina tulee olla ensisijai-
sesti luonnonkivi, joka on alueelle tyypillinen alkuperäinen materi-
aali. Kellarikerroksen aukotuksen tulee olla ylempiin kerroksiin
nähden vähäisempää, jolloin rakennusten alkuperäinen enintään
kaksikerroksinen luonne säilyy.

Tonteille on osoitettu vähintään 40 k-m2 talousrakennuksen ra-
kennusoikeutta. Sellaisille tonteille, joilla päärakennus on pohja-
pinta-alaltaan alle 100 k-m2, eikä sen laajentamiselle ole löydetty
luontevaa suojeluarvot huomioon ottavaa suuntaa, on osoitettu
suurempi määrä talousrakennuksen kerrosalaa. Sellaisilla ton-
teilla, joilla on suojeltuja talousrakennuksia tai rakennelmia, on
uuden talousrakennuksen rakentaminen mahdollistettu suojellun
rakennuksen lisäksi. Talousrakennukseen saa sijoittaa asuntoti-
laa, aputilaa tai ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työtilaa. Vähin-
tään 10 k-m2 rakennuksesta tulee varata varastokäyttöön tai vas-
taava varastotila tulee osoittaa asuinrakennuksesta, esimerkiksi
kellarista tai ullakolta. Korvaavaa varastotilaa ei voi osoittaa ton-
tille sallittuun kasvihuoneeseen tai huvimajaan, joiden on tarkoitus
olla ilmeeltään kevyitä ja läpinäkyviä. Talousrakennuksen tulee
olla mittakaavaltaan ja ulkonäöltään ympäristöönsä sopiva ja siinä
tulee käyttää alueelle tyypillistä alkuperäisen talousrakennuksen
muotokieltä, materiaaleja, värejä ja rakentamistapaa. Viherkatto
on sallittu. Tonteille saa talousrakennuksen rakennusalalle raken-
netun rakennuksen lisäksi sijoittaa yhden enintään 10 k-m2 kokoi-
sen kasvihuoneen tai huvimajan asuntoa kohden. Myös niiden tu-
lee olla ympäristöönsä sopivia ja sijoittua pihan puoleiselle tontin
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osalle. Muita rakennelmia ei tonteille sallita. Kaikkea uudisraken-
tamista koskee määräys, jonka mukaan kaupunkikuvan yhtenäi-
syyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

AO/s alueella asuinrakennuksen kadulle aukeavaan tilaan saa si-
joittaa liike, toimisto- tai näihin verrattavia tiloja silloin, kun käynti
tilaan on järjestetty suoraan ulkoa. Määräys mahdollistaa esimer-
kiksi kellarin tilojen liiketilakäytön silloin, kun tilasta on suora yh-
teys pihan kautta kadulle.

Piha-alueilla kaupunkikuvallisesti ja ympäristökokonaisuuden kan-
nalta arvokas puusto ja muut istutukset on säilytettävä ja tarvitta-
essa suunniteltava siten, että alueen vehreä ominaisluonne ja
kaupunkikuvallinen merkitys säilyvät. Alkuperäiset pihamuurit, ai-
dat ja muut piharakenteet tulee säilyttää ja korjata säilyttäen. Ra-
kentamatta jäävät tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, oleske-
luun tai pysäköintiin, on istutettava alueelle luonteenomaisella ta-
valla. Pihan pintamateriaaleina tulee suosia nurmi-, kivituhka- ja
sorapintaa. Pieniä alueita voi kivetä luonnonkivellä tai betonilaa-
toilla. Betonikiveä ei saa käyttää. Hulevedet tulee imeyttää tontilla.

Kadun tai aukion puoleiset tontin rajat on aidattava peittomaala-
tulla pystypuusäleaidalla, pensasaidalla tai luonnonkivimuurilla.
Tonteilla ja tonttien välisillä rajoilla saa tarvittaessa käyttää enin-
tään metrin korkuista peittomaalattua pystypuusäleaitaa, pensas-
aitaa tai luonnonkivimuuria. Tontin piha-alue tulee säilyttää ilmeel-
tään yhtenäisenä, eikä sitä saa jakaa aidalla osiin. Poikkeuksena
tästä on määräyksissä mainittu tontit 25860/1 ja 25869/17, jotka
muodostavat asunto-osakeyhtiön. Näillä tonteilla piha-alueet saa
rajata asuntokohtaisesti.

Ajoneuvoliittymän leveys saa suurimmillaan olla 3,5 metriä. Si-
säänajoaukkoja suunniteltaessa on olemassa olevat pensasaidat
ja porttipuut pyrittävä säilyttämään ja käytettävä hyväksi olemassa
olevia aukkoja.

Tontille saa sijoittaa yhden autopaikan asuntoa kohden. Talousra-
kennuksen rakennusalalle rakennetun asunnon autopaikkaa ei
saa sijoittaa tontille.

Yleisten rakennusten korttelialue, jolla rakennukset ympäristöi-
neen ja pihapiireineen säilytetään (Y/s)

Käpylän työväentalon tontti on merkitty yleisten rakennusten kort-
telialueeksi. Rakennusala ja kerrosluku on merkitty kaavakarttaan
olemassa olevan rakennuksen mukaisesti. Tontille tulee sijoittaa
viisi autopaikkaa ja sille saa rakentaa talousrakennuksen. Työvä-
entalon piha-alue muodostaa kokonaisuuden muun korttelin
kanssa. Sen piha-aluetta koskevat samat kaavamääräykset kuin
alueen muiden korttelialueiden pihoja.
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Puisto, jonka puusto on hoidettava ja uudistettava siten, että
sen kaupunkikuvallinen merkitys säilyy (VP/s)

Alueella sijaitsevat Rauninkallion puisto sekä Tursontien ja Ilmat-
tarenkujan varrella olevat pienet puistikot on säilytetty kaupunki-
kuvallisesti merkittävinä.

Leikkipuisto, jonka alkuperäistä vaihetta edustavat osat tulee
säilyttää (VK/s)

Kimmonpuisto ja puistossa olevat rakenteet kuten uima-allas ja
huoltorakennus ovat kaupunkikuvallisesti merkittäviä ja säilytettä-
viä. Puisto on aktiivisessa käytössä edelleen. Puistoon on mer-
kitty rakennusala leikkipuistoa palvelevalle huoltorakennukselle
85 k-m2.

Liikenne

Lähtökohdat

Alueelta on hyvät liikenneyhteydet. Läpiajo Kimmontien eteläpuo-
lella Vipusentiellä on kielletty kaupunginhallituksen päätöksellä
2.8.1982. Läpiajo Kimmontien eteläpuolella Vipusentiellä ja Ilmat-
tarentiellä on estetty kaupunkisuunnittelulautakunnan vahvista-
massa ohjaussuunnitelmassa 1999. Lisäksi Tursontie on Kim-
montien ja Turjantien välillä pihakatu (päätös vuonna 1981) ja pi-
hakatujakson eteläpäässä on lukittava sulkulaite, joka asetettiin
liikennesuunnittelupäällikön päätöksellä kolmivuotisen kokeilujak-
son jälkeen 2009. Pientalojen pysäköinti on pääosin kadunvar-
silla. Osalle tonteista on järjestetty pysäköintipaikka 1 2 autolle.
Kerrostalojen autopaikat ovat pihalla maantasossa.

Kaavaratkaisu

Asemakaavan liikenteelliset ratkaisut vahvistavat jo olemassa ole-
van tilanteen. Nykyiset ajoesteet Ilmattarentiellä sekä Vipusen-
tiellä vahvistetaan asemakaavassa. Lisäksi Tursontie välillä Kim-
montie Turjantie vahvistetaan kaavassa pihakaduksi.

Suurin osa alueen pysäköinnistä sijoittuu kadulle olemassa ole-
van käytännön mukaisesti. Ratkaisu tukee myös alueen suojelu-
arvojen säilymistä. Tontille saa AO/s alueella osoittaa yhden auto-
paikan asuntoa kohden. A/s alueella autopaikkoja saa olla 1 ap /
125 k-m2. Talousrakennusten rakennusalalle sijoittuvat asunnot
eivät vaikuta tontin sallittuun autopaikkamäärään. Kerrostaloton-
teilla autopaikat säilytetään voimassaolevan rakennusluvan mu-
kaisina maantasopaikkoina.
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Palvelut

Lähtökohdat

Pääosa palveluista ja julkisen liikenteen yhteydet sijaitsevat
kaava-alueen ulkopuolella. Käpylän asemalle on alueelta lyhim-
millään matkaa vajaa kilometri. Raitiovaunu sekä seutu- ja sisäi-
senliikenteen bussit kulkevat Mäkelänkadulla. Tursontien pohjois-
päässä sijaitsee alueen yhtenäiskoulu. Mäkelänkadun varrella
alueen välittömässä läheisyydessä ovat Vaakalinnuntiellä sijait-
seva huoltoasema, Käärmetalon yhteydessä toimiva päiväkoti,
luonnontieteidenlukio, peruskoulu, pienempiä erikoisliikkeitä sekä
entinen Amer-talo, johon nykyisin keskittyy monipuolisesti kaupal-
lisia palveluita, kuten päivittäistavarakauppa ja kuntokeskus. Il-
mattarentie 2:ssa on Käpyrinteen palvelutalo ja Kimmontie 5:ssä
Invalidiliiton Käpylän Palvelutalo. Hieman kauempana sijaitsevat
Käpylän kirjasto ja kirkko, urheilupuisto, pieniä erikoismyymälöitä
ja kahviloita, Käpylän asemalle keskittyneet kaupalliset palvelut
sekä muut Käpylän pienemmät palvelut.

Kaavaratkaisu

Asuinkerrostalojen ja asuinrakennusten korttelialueella liike-, toi-
misto- ja näihin verrattavia tiloja voi sijoittaa rakennuksen katuta-
soon ja ensimmäiseen kerrokseen silloin, kun tilaan on käynti
suoraan ulkoa. Asuinpientalojen korttelialueella rakennuksen ka-
dulle aukeavaan tilaan saa sijoittaa liike, toimisto- tai näihin ver-
rattavia tiloja, mikäli käynti näihin tiloihin on järjestetty suoraan ka-
dulta. Näin mahdollistetaan nykyisin ja aiemmin liiketiloina toimi-
neiden tilojen käyttö jatkossakin alueen palveluntarjontaan. Ta-
lousrakennuksiin voi sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman
työtilan. Käpylän työväentalossa järjestetyille palveluille on kaa-
vassa annettu edellytykset.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Alueella on suuria korkeuseroja ja kallioita. Alueen historiallisesti
ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä puusto sekä muu kasvilli-
suus on sekä piha-alueilla että puistoissa ja yleisillä alueilla run-
sas ja monilajinen. Kasvillisuus vaihtelee voimakkaasta puistosta
pienipiirteiseen, yksityiskohtaiseen puutarhaan. Avoimet nurmik-
kopihat eivät ole alueelle tyypillisiä.
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Kaavaratkaisu

Alueen puusto piha-alueilla ja puistoissa on asemakaavassa mää-
rätty hoidettavaksi ja uudistettavaksi siten, että alueen vehreä
ominaisluonne ja kaupunkikuvallinen merkitys säilyvät.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Alue on olemassa oleva väljästi rakennettu puutaloalue. Ympä-
ristö on vehreää isojen puutarhatonttien ansiosta. Läpäisevää
nurmi- ja sorapintaa on paljon. Viheralueet ovat Kimmonpuistoa
lukuun ottamatta lähinnä luonnontilaisia. Läpäisemätöntä pintaa
on suhteessa alueen kokoon vähän, sillä vain katualueet ovat
pääosin päällystettyjä.

Alue on valmiiksi rakentunut. Rakennukset ovat vanhoja ja niistä
suurimmalla osalla on suojeluarvoja.

Kaavaratkaisu

Suurin osa olemassa olevista rakennuksista suojellaan, jolloin nii-
den korjaustyöt tulee jatkossa tehdä suojelumääräysten puit-
teissa, eivätkä esim. korjausrakentamista koskevat energiamää-
räykset lähtökohtaisesti koske niitä. Monissa taloista on säilyneitä
vanhoja uuneja, joilla rakennuksia voidaan kylminä kuukausina
lämmittää pääasiallisen lämmitysmuodon ohella. Asemakaava ei
sulje pois tonttikohtaista energiantuotantoa, kuten aurinkokenno-
jen sijoittamista katoille tai maalämmön hyödyntämistä. Muutok-
sissa ja toimenpide- tai rakennuslupaa myönnettäessä tulee kui-
tenkin ottaa huomioon alueen ympäristön kaupunkikuvalliset ja
rakennustaiteelliset yms. suojeluarvot.

Uudisrakentaminen tulee suunnitella ympäristöönsä sopivaksi,
mutta talousrakennuksien osalta on kaavamääräyksissä erikseen
mainittu, että viherkatot sallitaan. Talousrakennuksiin sallitaan
asuminen. Suurimmalla osalla talousrakennuksista sallittu kerros-
ala on vain 40 k-m², jolloin asunnoiksi rakennettaessakaan ener-
giamääräykset eivät niitä nykylainsäädännön mukaan koske.

Hulevedet tulee käsitellä tontilla. Ympäristöä ja piha-alueita kos-
kevat määräykset suosivat säilyttämään läpäiseviä pintoja.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Länsi-Käpylän puutaloalue muodostaa kaupunkikuvallisesti, kult-
tuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti poikkeuksellisen, hyvin
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säilyneen ja merkittävän kokonaisuuden. Alueella on myös kau-
punkikuvan kannalta arvokas kasvillisuus. Alue sisältyy Museovi-
raston valtakunnalliseen inventointiin valtakunnallisesti merkittä-
vistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY 2009).

Museoviraston internetsivuilla Länsi-Käpylää kuvaillaan näin:
"Puu-Käpylä ja Käpylän länsiosa sekä Käärmetalo ovat Olympia-
kylän ja Kisakylän rinnalla keskeisiä kohteita suomalaisen sosiaa-
lisen asunto-tuotannon, asuinalueiden asemakaavoituksen ja
asuntosuunnittelun sekä -rakentamisen historiassa. Puu-Käpylän
ja Käpylän länsiosan puutaloalueiden rakentamisen taustalla vai-
kuttavat samat yhteiskunnalliset, arkkitehtoniset ja kaavoitukselli-
set pyrkimykset. Molemmat ovat 1900-luvun alun teollistumisen
myötä syntynyttä asuntopulaa ratkaisemaan perustettuja raken-
nustaiteellisesti ja sosiaalisesti ensi-luokkaisia työväestön asunto-
alueita, joissa yhdistyvät englantilainen puutarhakaupunki-ideolo-
gia ja suomalainen puukaupunkiperinne. Niiden yhtenäinen kau-
punkikuva liittyy 1920-luvun suomalaisen kaupunkisuunnittelun
ihanteisiin. Mäkelänkatu erottaa Puu-Käpylän ja Käpylän länsi-
puolen, jossa asuintalot ovat asukkaiden rakentamia. 1920-luvun
puolivälissä vaihtelevaan maastoon taitavasti sovitetut puiset
asuinrakennukset ovat tien varressa ja kortteleiden keskellä on
laaja yksityispihoista muodostuva vihervyöhyke. Yhtenäisen kau-
punkikuvan rakentumista ovat ohjanneet julkisivukaaviot. Useim-
mat Länsi-Käpylän rakennuspiirustukset ovat tunnettujen arkkiteh-
tien signeeraamia. Noin 120:lla tontilla olevat yhden ja kahden
perheen omakotitalot ovat hyvin säilyneet ja säilyttäneet ominais-
piirteensä."

Asuinrakennuksissa näkyy hienostunut klassismille ominainen
suhdemaailma. Tyypillisesti katot olivat yhtenäisiä ja levollisia il-
man ylimääräisiä kulmia tai ulkonemia, julkisivut sileitä ja värit har-
kittuja. Nykyään Länsi-Käpylän rakennuksissa näkyvät omistaja-
vaihdosten, rakennusmateriaalien saatavuuden ja elintason kohe-
nemisen mukanaan tuomat muutokset. Vain hieman yli kymme-
nen asuinrakennusta on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai lä-
hellä sitä. Suurin osa taloista on käynyt läpi yhden tai useamman
peruskorjauksen, mutta talojen hahmot ovat yleensä säilyneet.
Kokonaisuutena alueen kaupunkikuva on säilynyt tasapainoisena.

Piha-alueet ja puistot rakenteineen ovat kaupunkikuvan kannalta
merkittäviä. Kimmonpuiston perusratkaisut ovat hyvin säilyneet.
Erityisesti vesiallas liuskekivilaattoineen on säilyttämisen arvoinen
ja yksi suojeltava kohde

Kaavaratkaisu

Alueen kaikki korttelialueet ja viheralueet suojellaan aluesuojelu-
merkinnöin (/s). Alueella 127 rakennusta tai rakennelmaa suojel-
laan sr-2 tai sr-3 -merkinnällä. Suojelumääräyksissä annetaan
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korjaamista, muutostöitä, lisärakentamista ja purkamista rajoitta-
via määräyksiä ja rakennusten ominaispiirteiden säilymistä tur-
vaavia määräyksiä. Neljä suojelukohteista on piharakennuksia tai
-rakennelmia. Suojeltavia puutaloja on 121 ja kerrostaloja kaksi.

Piha-alueita koskevilla määräyksillä turvataan kaupunkikuvalli-
sesti ja ympäristökokonaisuuden kannalta arvokkaan puuston ja
kasvillisuuden säilyminen. Myös pihan rakenteita määrätään säily-
tettäviksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen maltillisen lisäraken-
tamisen merkittävien suojeluarvojen vaarantumatta.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Alueen länsiosassa sijaitsee maanalainen pohjois-eteläsuuntai-
nen jätevesitunneli.

Kaavaratkaisu

Asemakaavaan on merkitty tonteille sijoittuvat maanalaisille joh-
doille varatut alueen osat ja tunneli.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnos-
taminen

Lähtökohdat

Olemassa olevien tietojen mukaan alueen maaperä on suurim-
maksi osaksi kallioista kitkamaata, kallion pinta on monin paikoin
näkyvissä tai hyvin lähellä maanpintaa. Alueen kaakkoisreunassa
esiintyy savi/moreeni maata, jossa savikerroksen arvioitu paksuus
on 1 2 m. Rakennukset perustetaan maan tai kallion varaan.

Aluetta ei ole käytetty sellaisiin toimintoihin, että maaperä olisi pi-
laantunut.

Nimistö

Kadunnimet ja puistojen nimet on tarkistettu ruotsinkieliseltä kirjoi-
tusasultaan määrättyyn muotoon. Ilmattarenkujan varressa sijait-
seva pieni puisto on asemakaavassa nimetty Ilmattarenkallioksi.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Alueesta on laadittu ympäristöhistoriallinen selvitys (Kati Salonen
ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 2014). Alueen rakentumisen taus-
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toja on selvityksessä selvitetty kirjallisuuden, arkistojen sekä van-
hempien inventointien avulla. Alueen nykytilaa ja säilyneitä piir-
teitä sekä asemakaavahistorian, rakennusten että ympäristön
osalta on kartoitettu maastokäyntien ja valokuvadokumentoinnin
avulla. Rakennusten muutoksia on analysoitu vanhojen rakennus-
lupapiirustusten avulla ja muutokset on arvioitu ja luokiteltu. Selvi-
tyksen johtopäätöksenä todetaan, että alueen arvojen vaaliminen
edellyttää, että kehittämis- ja korjaustoimenpiteet toteutetaan alu-
een alkuperäisiä asemakaavallisia periaatteita noudattaen sekä
alueen ominaispiirteitä kunnioittaen. Vaalittavia ominaispiirteitä
ovat alueen yhtenäinen kaupunkikuva, tonttien tyypillinen, alkupe-
räinen jäsentely, 1920-luvun arkkitehtuurin ominaispiirteet, puutar-
hakaupunki-ihanteita noudattavat vihreät tontit sekä alueen säily-
neisyys niin asemakaavallisen ratkaisun kuin yksityiskohtienkin
osalta.

Kaavan valmisteluvaiheessa selvitettiin Keijontien liikennettä ja
tarvetta kieltää läpiajoa. Läpiajotarkastelu on kaava-aineiston
oheismateriaalia. Keijontiellä on läpiajaviakin ajoneuvoja, mutta
niiden osuus koko liikenteestä on vain 5 8 %. Läpiajo ei ole liiken-
neturvallisuuden kannalta merkittävää.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäris-
töön

Kaavaratkaisun toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia
yhdyskuntarakenteeseen. Kaavaratkaisu säilyttää alueen raken-
netun ympäristön erityiset arvot sallien kuitenkin pienimuotoisen
alueen vaalittavat arvot ja ominaispiirteet huomioon ottavan lisä-
rakentamisen.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Alueen vaalittava vehreä yleisilme ja kaupunkikuvan yhtenäisyys
säilyvät.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavaratkaisu ottaa huomioon alueella aiemmin tehdyt merkittä-
vät liikenneratkaisut. Varsinaisia liikenteellisiä muutoksia nykyti-
lanteeseen ei tule. Kaavaratkaisu tukeutuu nykyiseen yhdyskunta-
teknisen huollon verkostoon, eikä sillä ole vaikutusta verkoston
palvelutasoon.
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Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaavaratkaisu mahdollistaa kaupunkikuvan yhtenäisyyden ja
muut arvot huomioon ottavia muutoksia. Kulttuuriperinnön vaalit-
tavat arvot ja alueen suojeltavat ominaispiirteet säilyvät.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaava mahdollistaa tonttikohtaisen energiantuotannon lisääntymi-
sen ja tukee hulevesistrategian mukaista tavoitetta käsitellä hule-
vedet tontilla imeyttäen tai hidastaen. Ympäristön vehreyden ja
maaperän läpäisevyyden säilyttämisellä on positiivisia vaikutuksia
mm. kaupunkien lämpösaarekeilmiön torjuntaan. Olemassa ole-
vien rakennusten säilyttäminen ja niihin sopivan käytön mahdollis-
taminen pienin toiminnallisuutta parantavin muutoksin on uudisra-
kentamiseen verrattuna kestävä ratkaisu.

Vaikutukset asumiseen, ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Kaavaratkaisu ylläpitää ja säilyttää ihmiselle terveellisen ja turval-
lisen ympäristön. Rakennusten tai ympäristön suojelumääräykset
eivät estä rakennusten tai ympäristön kunnostamista turvallisiksi
ja terveellisiksi. Talousrakennusten rakennusaloille sallitut pienet
asunnot monipuolistavat alueen asumisen vaihtoehtoja ja mahdol-
listavat esimerkiksi usean sukupolven asumisen samassa pihapii-
rissä.

TOTEUTUS

Korjauskortit

Alueelle on laadittu toteuttamista ohjaavat korjauskortit, jotka ovat
kaavaselostuksen liitteenä.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kolme erityistavoitetta: valtakunnallisesti
merkittävien kulttuuri- ja luonnonperinnön arvojen säilymisen var-
mistaminen, viranomaisten laatimien valtakunnallisten inventoin-
tien ottaminen huomioon sekä riittävän asuntotuotannon turvaa-
minen.

Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu ra-
kennetun ympäristön kulttuuriperinnön arvojen säilymistä. Tavoit-
teiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin kohdassa Ase-
makaavan kuvaus, suojelukohteet.
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Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alueen itä- ja eteläosat
ovat kerrostalovaltaista aluetta: asuminen/toimitila. Alueen muut
osat ovat pientalovaltaista aluetta: asuminen. Suunnittelualue on
kokonaisuudessaan kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti
ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta, jota tulee ke-
hittää siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Nyt laa-
dittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on pääosin asuntovaltainen alue A4 aluetta.
Pientaloalueen reunat sijoittuvat osin ympäröiville asuntovaltainen
alue A1 ja kantakaupunki C2 alueille. Nyt laadittu kaavaratkaisu
on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 8.11.2011) mukaan alue on pintakallioaluetta.
Maanalaiseen yleiskaavaan on merkitty alueen länsiosan poikki
etelä-pohjoissuunnassa kulkeva nykyinen rakennettu maanalai-
nen tila. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan
mukainen.

Asemakaavat

Pääosalla alueetta on voimassa asemakaava nro 1639 (vahvis-
tettu 1.4.1937). Kaavan mukaan alueelle merkityille rakennus-
aloille saa rakentaa kaksikerroksisia paloa pidättävään, paloa hi-
dastavaan tai osalla tontteja palonarkaan luokkaan kuuluvia ra-
kennuksia. Rakennuksiin ei saa sijoittua liikehuoneita. Kimmon-
puiston ja Rauninkallion alueet sekä kortteleiden 25873 ja 25861
keskelle jäävät alueet ovat puistoja.

Tontilla 25861/2 on voimassa asemakaava nro 3272 (vahvistettu
18.9.1952). Tontille on merkitty rakennusala kolmekerroksista ra-
kennusta varten.

Tontilla 25861/4 on voimassa asemakaava nro 3384 (vahvistettu
9.5.1953). Tontille on merkitty rakennusala kolmekerroksista ra-
kennusta varten. A:lla merkityille osille kellarikerrokseen saa sijoit-
taa liikehuoneita.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
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Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-
mentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.3.2004 nopeusrajoi-
tus- ja hidastejärjestelyt Käpylän länsiosassa, piirustus 5247-7.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 23.5.2016.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Tontit on vuokrattu pitkäaikai-
sin vuokrasopimuksin.

Muut lähtökohdat

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

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2005 kaupungin aloitteesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtä-
villäolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 8. 28.9.2005 seuraavissa paikoissa:
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
 verkkosivuilla www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä nyt!")

http://www.hel.fi/ksv
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 Käpylän kirjastossa, Väinölänkatu 5

Luonnosta koskeva kaavakävely-yleisötilaisuus pidettiin
15.9.2005 alueella.

Yhteenveto viranomaisyhteistyöstä

Kaavamuutoksen valmistelu on tehty yhteistyössä Helsingin kau-
punginmuseon kanssa ja kaavamuutoksen valmistelun yhtey-
dessä on tehty viranomaisyhteistyötä rakennusvalvontaviraston,
rakennusviraston ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa.

Ennen lautakuntakäsittelyä saatiin kiinteistövirastolta lausunto
vuokra-alueiden järjestelytoimituksiin liittyviin arviokirjoihin merkit-
tyjen rakennusoikeuksien tulkinnan kannalta.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevia mielipidekirjeitä saapui 38 kpl. Lisäksi suullisia mielipi-
teitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.

Mielipiteet kohdistuivat vuorovaikutuksen järjestämiseen sekä val-
mistelun laillisuuteen sekä talousrakennusten sijaintiin, alueen
suojelutarpeeseen sekä asuinrakennusten laajentamismahdolli-
suuteen ja rakennusoikeuden määrään.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä niiltä osin kuin ne
ovat yhteneviä kaavan suojelutavoitteiden kanssa.

Kaavaehdotuksen nro 11530 käsittely

Asemakaavan muutosehdotus nro 11530 esiteltiin kaupunkisuun-
nittelulautakunnalle 27.4.2006. Kaupunkisuunnittelulautakunta
jätti asian pöydälle.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 4.5.2006 lautakunnan muut-
taman ehdotuksen mukaisesti lähettää asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 11530 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksy-
mistä.

Lautakunta teki päätöksensä kahden äänestyksen jälkeen.

Ensimmäisessä äänestyksessä olivat vastakkain esittelijän ehdo-
tus ja varapuheenjohtaja Rauhamäen varajäsen Alkun kannatta-
mana tekemä muutosehdotus, jonka mukaan muutetaan AO/s- ja
A/s-aluetta koskevista asemakaavamerkinnöistä ja -määräyksistä
kattolyhtyjä koskeva kappale kuulumaan seuraavasti:
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Lautakunta päätti äänin 6 (Helistö, Alku, Soisalo, Salonen, Sand-
backa, Rauhamäki)  3 (Arhinmäki, Puoskari, Anttila) hyväksyä
varapuheenjohtaja Rauhamäen tekemän muutosehdotuksen. Vä-
hemmistö oli esittelijän ehdotuksen kannalla.

Toisessa äänestyksessä olivat vastakkain esittelijän ehdotus ja
varapuheenjohtaja Rauhamäen varajäsen Alkun kannattamana
tekemä muutosehdotus, jonka mukaan muutetaan AO/s- ja A/s-
aluetta koskevista asemakaavamerkinnöistä ja -määräyksistä par-
vekkeen rakentamista koskeva kappale kuulumaan seuraavasti:

ee

Lautakunta päätti äänin 6 (Helistö, Alku, Soisalo, Sandbacka,
Rauhamäki, Anttila)  3 (Arhinmäki, Puoskari, Salonen) hyväksyä
varapuheenjohtaja Rauhamäen tekemän muutosehdotuksen. Vä-
hemmistö oli esittelijän ehdotuksen kannalla.

Kaavaehdotuksen nro 11530 julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 18.8.
18.9.2006

Muistutukset ja adressi

Kaavaehdotuksesta tehtiin 7 muistutusta. Asukkaiden puolesta
tehdyn muistutuksen liitteenä on nimikirjoitusadressi 65 tontin hal-
tijoilta.

Esitetyt muistutukset kohdistuivat suojelun tasoon, vuokramiesten
oikeuksiin, tiedottamisen puutteellisuuteen sekä rakennusoikeu-
den määrään ja rakennustavan ohjaamiseen.

Muistutuksissa katsottiin, että Länsi-Käpylän asuinaluetta tulee
vaalia ja säilyttää, eikä asuinrakennusten määrää kaava-alueella
tule lisätä. Muutosten ja hienovaraisen lisärakentamisen kehitystä
hallitusti ja oikeanlaisella ohjauksella ei saa katkaista liiallisella
suojelulla. Nykyisen kaavan ja vuokrasopimuksen mukaiset asuin-
rakennusten rakennusoikeudet tulisi säilyttää tonteilla täysmääräi-
sinä. Ne tulisi voida toteuttaa asuin- tai talousrakennusten täyden-
nyksinä ja myös kuistien rakentaminen tulee sallia.

Asemakaavaehdotuksessa rakennusoikeuden katsottiin jakautu-
van epätasa-arvoisesti. Lisäksi muistutuksissa katsottiin, ettei
asukkaille ole selvitetty alueen nykyisen asemakaavan ja vuoteen
2020 voimassa olevien tontin vuokrasopimusten oikeuksia, eikä
niiden muuttumista asemakaavan muutoksen myötä.
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Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helsingin Energia
 Helsingin Vesi
 Museovirasto
 Uudenmaan ympäristökeskus (nykyisin ELY-keskus)
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta
 yleisten töiden lautakunta

Yhteenveto lausunnoista

Uudenmaan ympäristökeskus totesi lausunnossaan, että alueella
on huomattavaa valtakunnallista merkitystä yhtenäisenä ja kor-
keatasoisena miljöökokonaisuutena ja se sisältyy Museoviraston

ristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäris-

nin suunnittelema Käärmetalo ja Ekelundin Olympiakyläkokonai-
suuteen kuuluvat kerrostalot sisältyvät moderni arkkitehtuurin DO-
COMOMO-kohteisiin.

Siten nyt laaditulla suojelukaavalla on suuri merkitys. Ympäristö-
keskus katsoo, että asemakaavaehdotus on huolellisesti laadittu
ja turvaa hyvin alueen kulttuurihistoriallisen arvon. Ympäristökes-
kus katsoo kuitenkin, että määräys, jolla sallitaan parvekkeiden
rakentaminen A/s- ja AO/s-kortteleissa, tulisi poistaa rakennusten
suojeluarvoa heikentävänä.

Kaupunginmuseon johtokunta piti kaavaehdotuksen suojelumää-
räyksiä perusteltuina ja esitti niihin joitakin täsmennyksiä: Johto-
kunnan näkemyksen mukaan parvekkeet eivät kuuluneet 1920-
luvun klassistisiin pientaloihin, eikä niiden rakentamista edelleen-
kään tule sallia. Kattolyhtyjen rakentamista ohjaavan määräyksen
lieventämistä ei myöskään pidetä rakennusten arkkitehtuurin vaa-
limisen kannalta hyvänä. Mäkelänkadun ja Koskelantien varrella
sijaitsevien kerrostalojen desibelimääräykset johtaisivat raskaisiin
rakenteellisiin muutoksiin ja ikkunoiden uusimiseen alkuperäisistä
olennaisesti poikkeavilla ikkunoilla, jotka olisivat huomattavassa
ristiriidassa kohteiden suojelutavoitteiden kanssa. Ehdotukseen
tulisi lisätä määräys, jolla todetaan vielä säilyneiden alkuperäisten
rakennusosien korjaamisen olevan aina ensisijainen vaihtoehto ja
että korjaus- ja muutostöiden yhteydessä rakennuksen julkisivu-
jen, parvekkeiden (asuinkerrostalot), ikkunoiden, ovien ja vesika-
ton alkuperäistoteutuksen mukaiset materiaalit, yksityiskohdat, mi-
toitus ja värit tulee säilyttää.
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Rakennuslautakunta katsoi, että alue olisi voitu vaihtoehtoisesti
kaavoittaa myös nykyistä tehokkaammin kuitenkin säilyttäen alu-
een ominaisluonne ja rakennustaiteellinen arvo.

Kiinteistölautakunta totesi, että kaava-alueen kaikki 122 tonttia on
luovutettu joko vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja
kauppaloissa annetun lain (vuokra-alueiden järjestelylaki, 218/62)
mukaisten järjestelypäätösten tai maanvuokrasopimusten perus-
teella asuinkäyttöön yhtä tonttia lukuun ottamatta (Käpylän työvä-
entalon tontti 25861/19) 31.12.2010, 1.1.2020, 1.1.2021 tai
1.1.2023 saakka. Suurin osa alueen vuokrasuhteista päättyy
1.1.2020. Sopimuksia tullaan jatkamaan tuolloin voimassa olevan
asemakaavan sekä myöhemmin määriteltävien vuokrausperustei-
den ja ehtojen mukaisesti.

Pientaloalueella vuokrat peritään tällä hetkellä ainakin pääosin
pinta-alaperusteisesti (m2), mutta tontteja uudelleen luovutetta-
essa on tarkoitus siirtyä noudattamaan nykyistä rakennusoikeu-
den määrään perustuvaa vuokranperintää. Asemakaavan muutos
mahdollistaa alueen rakennusten, pihapiirien ja ympäristön suoje-
lun edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti sekä selkiyttää, oh-
jaa ja yhtenäistää alueen lisärakentamista.

Kiinteistöviraston tonttiosasto on antanut vuonna 2006 pyydetyn
lausunnon vuokra-alueiden järjestelytoimituksiin liittyviin arviokir-
joihin merkittyjen rakennusoikeuksien tulkinnan kannalta. Lausun-
non mukaan vuokra-alueiden järjestelylaissa tai vuokrasuhteen
jatkamista koskevissa päätöksissä ei ole otettu sitovalla tavalla
kantaa tonttien tehokkuuksiin tai rakennusoikeuksien määriin. Kä-
pylän länsiosassakin tonttien vuokrat määrättiin järjestelytoimituk-
sissa pinta-alojen perusteella tonttineliömetrihinnan mukaan. Ase-
makaavoituksen yhteydessä on normaalissa prosessissa ratkais-
tava tonttien tehokkuus- ja rakennusoikeuskysymykset sekä kaa-
van muu sisältö.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon
mahdollisuuksien mukaan. Vastineet muistutuksiin, adresseihin,
kirjeisiin ja lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

Lausuntojen johdosta:

- Talousrakennuksia koskevaan määräykseen on tehty seu-
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-
moittaa asuntokerrosalan neliömäärän ja toinen luku kerros-
alan määrän, jonka saa käyttää toimisto-, näyttely- tai liikunta-

luku ilmoittaa asuntokerrosalaneliömetrimäärän ja toinen luku
kerrosalan määrän, jonka saa käyttää liike-, toimisto-, näyttely-

- Mäkelänkadun varrelle sijaitsevan Käärmetalon Kimmontien
puoleiseen rakennukseen on sallittu liiketilojen sijoitus erilli-
sellä rakennusoikeusluvulla (3150 + 185), joka on lukuparista
jälkimmäinen.

- Asemakaavan muutosehdotuksessa olleet desibelimääräykset
on poistettu. Liikennemelulle alttiina olevia rakennuksia kos-

tulee toteuttaa rakennussuojelulliset näkökohdat huomioon ot-
taen. Rakenteiden ääneneristävyystavoite määritellään raken-
nuksen ulkopuolisen ajoneuvoliikenteen mitoittavan melutason

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 1.11.2007 muuttaa asema-
kaavan muutosehdotusta lausuntojen ja muistutusten johdosta.

Kaavaehdotuksen nro 11530 esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunginhallitus palautti 9.6.2008 asemakaavan muutoksen val-
misteluun siten, että rakennussuojelun ja rakennusten maltillisen
laajentamisen tai lisärakentamisen välinen ristiriita olisi vähäi-
sempi. Suojelumerkintöjä sr-2 voidaan harkita lievennettävän sr-
3:ksi tai muilla tavoin mahdollistaa alueen harkittu lisärakentami-
nen ja tiivistäminen suojelutavoitteen hengessä suojeluarvoja
vaarantamatta. Samalla kaupunginhallitus edellytti, että kaava-
alueelle tehdään rakennustapaohjeet.

Tämän jälkeen Käärmetalon kortteli erotettiin omaksi asemakaa-
vakseen nro 12183 (tullut voimaan vuonna 2014). Kisakylän koko-
naisuuteen kuuluvat kerrostalokorttelit kaavoitettiin osana Kisaky-
län asemakaavaa nro 12192 (tullut voimaan vuonna 2014).

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12350 valmistelu

Kaupunginhallituksen palautettua kaavan valmisteluun käynnistet-
tiin alueen ympäristöhistoriallinen selvitystyö. Selvityksen laati
konsulttityönä Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy. Selvi-
tys valmistui vuonna 2014. Sama toimisto aloitti alueen korjausta-
paohjeen laatimista. Työtä jatkettiin viraston omana työnä ja ohje
muutettiin muuttuneen käytännön mukaiseen korjauskorttimuo-
toon. Laadittu Länsi-Käpylän ympäristöhistoriaselvitys ja korjaus-
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tapaohjeet antoivat hyvät lähtökohdat tutkia aleen suojelutavoit-
teet huomioon ottavaa lisärakentamista kaava-alueella. Asema-
kaavan muutosehdotus nro 12350 on laadittu kaupunginhallituk-
sen kehotuksen mukaisesti siten, että alueen maltillinen lisäraken-
taminen on mahdollista.

Luonnosvaiheen vuorovaikutus ja nähtävilläolo

Länsi-Käpylän asemakaavan muutoksen valmistelun jatkumisesta
tiedotettiin alueen asukkaille asemakaavaosaston kirjeellä (päi-
vätty 18.6.2015).

Luonnosaineistoa koskeva kaavakävely pidettiin 13.8.2015 alu-
eella yhteistyössä Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen kanssa.
Kaavakävelyä varten valmisteltiin kaavaluonnos ja luonnos kor-
jauskorteista, jotka olivat lisäksi esillä kaupungin karttapalvelussa
(www.kartta.hel.fi).

Keskeisimmät muutokset luonnosaineistossa verrattuna kaupun-
ginhallituksen palauttamaan kaavaehdotukseen olivat:

- muutokset kaava-alueessa: Käärmetalon tontti 25875/1 erotet-
tiin omaksi asemakaavan muutoksekseen ja kerrostalotontit
25871, 25003 ja 25004 yhdistettiin Kisakylän asemakaavan
muutokseen

- talousrakennusten koon kasvu suurimmalla osalla tonteista
- asumisen mahdollistaminen talousrakennuksessa
- muutokset talousrakennusten sijoittumisessa
- tonttien 25860/1 ja 25869/17 talousrakennusten sijoittelu pää-

osin yhtiön oman esityksen mukaisesti
- kasvihuoneen rakentamisen mahdollistaminen
- kaavamääräysten jäsentely ja tarkistukset mm. piha-alueita

koskevissa määräyksissä ja suojelumääräyksissä
- selostuksen liitteeksi liitettävät korjauskortit.

Kaavakävelyn aikana keskusteltiin kaavoituksen tavoitteista, laa-
ditun kaavaluonnoksen sisällöstä ja luonnosvaiheessa olevista
korjauskorteista. Palautetta saatiin erityisesti piharakennuksiin
(koko, sijainti, käyttötarkoitus), piharakennelmiin (pyöräkatokset,
huvimajat, kasvihuoneet), kerrosaloihin ja suojelun tasoon ja ta-
voitteisiin liittyen.

Yhteenveto viranomaisyhteistyöstä

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

 kaupunginmuseo
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto

http://www.kartta.hel.fi)./
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 kiinteistöviraston tonttiosasto

Yhteenveto mielipiteistä

Luonnosaineistosta (kaavaluonnos ja korjauskortit) saatiin 29 mie-
lipidettä. Lisäksi kaava-aluetta koskien saatiin jo ennen luonnos-
materiaalin esittelyä yksi kirje. Mielipiteet kohdistuivat muun mu-
assa piharakennuksiin ja -rakennelmiin, rakennusoikeuksiin, kuis-
tien rakentamiseen, Keijontien liikenteeseen ja korjauskortteihin.

Asukasvuorovaikutuksen yhteydessä kaavaluonnoksesta ja kor-
jauskorteista saadut mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä
niiltä osin kuin ne on voitu sovittaa yhteen kaavoituksen suojeluta-
voitteiden kanssa.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaratkaisuun on tehty seuraavat muutokset luonnosaineiston
nähtävilläolon jälkeen:

- Suojelumerkityistä rakennuksista on poistettu kerrosalamer-
kintä.

- Pohjapinta-alaltaan pienimpien asuinrakennusten lisärakenta-
minen on mahdollistettu 100 k-m2 pohjapinta-alaan asti tai ton-
tille on osoitettu muita suurempi talousrakennuksen rakennus-
oikeus.

- AO/s alueella rakennusalalle saa sijoittaa enintään kaksi asun-
toa.

- AO/s korttelialueilla suurin sallittu kerrosluku on tarkistettu vas-
taamaan alueella pääosin toteutunutta.

- AO/s ja A/s alueilla kellarikerrokseen sallitaan pääkäyttötarkoi-
tuksen mukaiset tilat suurimman sallitun kerroslukumäärän es-
tämättä.

- Rakennusten suojelumerkintä on tarkistettu tai kokonaan pois-
tettu vastaamaan ympäristöhistoriaselvityksen mukaista tai ra-
kennushistoria-asiantuntijan tekemää arviota kunkin rakennuk-
sen säilyneisyyden asteesta.

- Suojelumääräyksiä on tarkistettu.
- Tontit 25868/3, 5, 11, 12 ja 24, 25869/17, 25860/1 ja 25861/12

ja 14 on muutettu A/s korttelialueiksi.
- Tonteilla 25868/3, 5, 11 ja 12 mahdollistetaan kahden kool-

taan 30 k-m2 talousrakennuksen rakentaminen.
- Joillakin tonteilla talousrakennusten paikkoja on tarkistettu.
- Talousrakennuksia koskevaa määräystä on tarkistettu vastaa-

maan uutta kaavaratkaisua.
- AO/s alueella sallitaan enintään 10 m2 kokoisen kasvihuoneen

tai huvimajan rakentaminen asuntoa kohden.
- Muiden piharakennelmien rakentaminen on kielletty.
- Parvekkeen rakentamisen mahdollistava määräys on pois-

tettu.
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- Alkuperäisenä säilyneen kuistin muuttamisen kieltävä määräys
on poistettu.

- Autopaikkamääräyksiä on tarkistettu.
- Liiketilojen ja vastaavien sijoittumista ohjaavia määräyksiä on

tarkistettu.
- Korjauskortteja on tarkistettu ja täydennetty.
- Kaavakarttaan on tehty pieniä korjauksia ja tarkistuksia.
- Kaavaselostusta on tarkistettu ja täydennetty.

Kaavaehdotuksen käsittely

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle
13.9.2016 ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaa-
van muutosehdotuksen hyväksymistä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 21.10. 21.11.2016

Muistutukset

Ehdotuksesta tehtiin 12 muistutusta.

Muistutukset kohdistuivat AO/s korttelialueelle sallittuun asuntojen
määrään tontilla, talousrakennusten kerrosalamääriin ja niiden ra-
kennusalojen ohjaavuuteen, sijaintiin ja määrään tonteilla, talous-
rakennusten korkeuden rajoittamiseen, joidenkin tonttien A/s mer-
kinnän perusteisiin, AO/s korttelialueiden suurimpaan sallittuun
kerroslukumäärään sekä joidenkin kuistien huomioimiseen kaa-
vassa.

Kirjeet

Nähtävilläoloajan ulkopuolella on saapunut 7 kirjettä. Kirjeet koh-
distuivat talousrakennuksen rakennusalalle varastokäyttöön varat-
tavan määräyksen tarpeellisuuteen, AO/s-korttelialueella sallittuun
asuntojen määrään tontilla, talousrakennusten maksimikorkeu-
teen ja sijoittumiseen, talousrakennusryppäiden teknisiin haastei-
siin, Kimmontien varren A/s korttelialueen merkintään sekä näille
tonteille esitettyihin talousrakennuksiin, kaavaratkaisun yhdenver-
taisuuteen ja ratkaisun aiheuttamiin haittoihin joillekin kiinteistöille,
kaavamerkintöjen suhteeseen uusiin tontinvuokrasopimuksiin
sekä tonttivuokran määräytymisperusteisiin.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helen Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
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 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-
kus)

 kaupunginmuseo
 kiinteistövirasto
 varhaiskasvatusvirasto
 pelastuslautakunta
 rakennuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristölautakunta

Yhteenveto lausunnoista

ELY-keskuksen lausunnossa tuotiin esiin, että alueen rakennus-
historia on selvitetty tarkoin ja siihen kytkeytyvät merkitykset ja ar-
vot on tunnistettu ja turvattu ansiokkaasti. Kattavat ja selkeästi
laaditut korjauskortit täydentävät suojelutavoitteiden toteutumista
ja edesauttavat oikeanlaisten korjausmenetelmien noudattamista.

Kiinteistöviraston lausunto kohdistui talousrakentamisen määrään
ja sijoitteluun, maanvuokran tarkistamiseen ja rakennuslupame-
nettelyyn sekä rakennusoikeuksien merkitsemiseen.

Kaupunginmuseon lausunnossa tuodaan esiin, että korjauskortit
vaikuttavat vielä osittain keskeneräisiltä ja että niitä tulee työstää
ennen korjaustapaohjeiden hyväksymistä. Lisäksi lausunto koh-
distui talousrakennusten muodostamien kokonaisuuksien kokoon
ja talousrakennusten korkeuteen sekä piha-alueiden maaston
muokkaamiseen.

Pelastuslautakunta toteaa lausunnossaan, että alueella tulee var-
mistaa rakennusten saavutettavuus hälytysajoneuvolla.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut pyytää lausunnossaan va-
rausta paperin kierrätyspisteelle.

Rakennuslautakunnan lausunto kohdistui AO/s-korttelialueelle
sallittuun asuinhuoneistojen lukumäärään, talousrakennusten ra-
kennusalan sitovuuteen ja sijaintiin, olemassa olevien talousra-
kennusten asemaan, ullakko- ja kellaritilojen käyttöön ottoon
asuintiloina, rakennusosien kierrättämiseen, lapeikkunoiden kiel-
tämiseen sekä korjauskorttien täydentämiseen.

Ympäristölautakunnan lausunto koskee Louhenpuiston merkitse-
mistä aluesuojelumerkinnällä jatkotyössä.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vastineet muistutuksiin, kirjeisiin ja lausuntoihin on esitetty vuoro-
vaikutusraportissa. Selostusta on täydennetty suunnittelu- ja kä-
sittelyvaiheiden osalta.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotuk-
seen on tehty muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavaeh-
dotuksen sisältöä.

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

Muistutusten johdosta:
 tontilla 25868-12 kaksi erillistä talousrakennuksen rakennus-

alaa kerrosaloineen on yhdistetty siten, että kahden 30 k-m²
kokoisen talousrakennuksen sijaan tontilla on yksi rakennus-
ala yhtensä 60 k-m² kokoiselle talousrakennukselle

 tontilla 25873-6 päärakennuksen laajennusala on poistettu ja
talousrakennuksen rakennusalaa ja kerrosalaa on kasvatettu
siten, että tontille voi rakentaa yhteensä enintään 55 k-m² ko-
koisen talousrakennuksen

 tontilla 25874-25 talousrakennuksen rakennusalaa on jatkettu
maastomuotojen huomioimiseksi

 tonteilla 25861-7 ja 25861-6 talousrakennusten rakennusaloja
on tarkistettu siten, että olemassa olevat talousrakennukset
sijoittuvat kokonaisuudessaan niiden sisälle

 kortteleiden 25870 ja 25873 suurin sallittu kerrosluku on tarkis-
tettu 1 u 2/3:ksi. Merkintä vastaa muuta AO/s-aluetta.

Kaupunginmuseon lausuntojen johdosta:
 talousrakennuksia koskevaan määräykseen on lisätty lause,

jonka mukaan talousrakennuksen tulee jäädä selvästi päära-
kennukselle alisteiseksi myös korkeudeltaan

 korjauskortteja on tarkastettu ja täydennetty ja niihin on lisätty
Länsi-Käpylän pihat osioon yleinen ohje maastonmuokkausten
ja louhimisen minimoimisesta.

Rakennuslautakunnan lausunnon johdosta:
 kaavaselostusta on täydennetty
 korjauskortteja on tarkastettu ja täydennetty. Kortiston raken-

netta on selkeytetty.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 korjauskortteja on tarkastettu ja täydennetty. Kortiston raken-

netta on selkeytetty.

Kaavaselostusta on täydennetty asemakaavan kuvauksen, suun-
nittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä korjauskorttien osalta. Lisäksi
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kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka
koskevat kaava-alueen rajaa, kortteleiden, korttelialueiden ja tont-
tien rajoja, terminologiaa sekä rakennusalojen sijoittumista suh-
teessa pohjakarttaan merkittyihin olemassa oleviin rakennuksiin.

Julkisen nähtävilläolon jälkeinen vuorovaikutus

Tonteille 25868-12 ja 25873-6 tehtyjen talousrakennusten raken-
nus- ja kerrosaloja koskevien muutosten takia kyseessä oleville
tonteille rajanaapureineen annettiin mahdollisuus kommentoida
tehtyjä muutoksia.

Kirjeitä on saapunut 3 kappaletta.

Kirjeet koskivat talousrakennusten kokoa, tonttien käyttötarkoitus-
merkintää, talousrakennusten korkeuksien rajoittamista sekä kaa-
varatkaisun yhdenvertaisuutta. Kaavaehdotukseen tehdyt muu-
tokset eivät kirjeiden perusteella heikentäneet tonttien tai rajanaa-
pureiden asemaa verrattuna nähtävillä olleen kaavaehdotuksen
ratkaisuun.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
13.9.2016 päivätyn ja 5.9.2017 muutetun 25. kaupunginosan (Kä-
pylä) korttelien 860, 861, 862, 865, 867, 868, 869, 870, 873, 874
ja 876 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdo-
tuksen nro 12350 hyväksymistä.

Helsingissä 5.9.2017

Marja Piimies
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KÄPYLÄN LÄNSIOSA
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee aluetta, joka
rajautuu lännessä ja pohjoisessa puistoalu-
eeseen ja etelässä Koskelantiehen ja idässä
Mäkelänkatuun.

Asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat
Mäkeläntien ja Koskelantien varressa sijait-
sevat kerrostalokorttelit 25857 (Käärmetalo),
25004, 25003 (lukuun ottamatta tonttia 3),
25871, ja kerrostalotontit
25871/1 (Mäkelänkatu 28),
25861/ 2 ja 4 (Kimmontie 3 ja 5),
25867/26 (Vipusentie 26),
25861/16 (Tursontie 16a) ja
25862/23 (Vipusentie 23) sekä omakotikort-
telit 25860 25862, 25865, 25867 25870,
25873, 25874, 25876, ja katu- ja puistoaluei-
ta.

Nykytilanne

Asemakaavan Käpylän länsiosan alueelle
suunnitteli Birger Brunila 1937. Rakennukset
ovat pääasiassa yhden perheen omakotita-
loja tai kahden perheen paritaloja. Alueella
sijaitsevat Käpylän työväentalo, vuonna
1951 valmistunut Yrjö Lindegrenin suunnit-
telema Käpylän Käärmetalo, Helsingin kau-
pungin vuonna 1946 rakennuttama Helsin-
gin Kansanasunnot Oy ja vuoden 1952
Olympialaisiin valmistuneet kisakylään kuu-
luvat asuinkerrostalot osoitteissa Koskelan-
tie 28 ja 30.

Alue muodostaa kaupunkikuvallisesti ja kult-
tuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti
poikkeuksellisen, hyvin säilyneen ja merkit-

tävän kokonaisuuden. Alueella on kaupunki-
kuvan kannalta arvokas kasvillisuus.

Mitä alueelle suunnitellaan

Alueen rakennuskanta suojellaan siten, että
alueen kulttuurihistoriallisesti ja rakennustai-
teellisesti merkittävät arvot ja ominaisuudet
säilyvät. Suojelun taso määritellään jokaisel-
le rakennukselle erikseen. Rakennusoikeus,
käyttötarkoitukset ja lisärakentamismahdolli-
suudet määritellään kaavassa. Asuinraken-
nusten määrää ei lisätä alueella.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa tontit.

Kaavatilanne

Tällä hetkellä alueella on voimassa asema-
kaavat vuosilta 1937, 1947, 1949, 1952,
1953, 1967. Voimassa olevissa asemakaa-
voissa pääasiallisesti pientalotonteille on
merkitty rakennusala enintään 2-kerroksisia
rakennuksia varten. Rakennuksiin ei saa si-
joittaa liikehuoneita.

Kimmontien pohjoispuolisille tonteille saa
sijoittaa kolmikerroksisia rakennuksia ja Mä-
kelänkadun ja Koskelantien varrelle sijoittu-
ville tonteille neljä- ja kolmekerroksisia ra-
kennuksia. Näiden rakennusten kellariker-
roksiin saa sijoittaa myös liiketilaa.
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Yleiskaava 2002:ssa, joka ohjaa asemakaa-
voitusta, alue on osittain kerrostalovaltaista
ja osittain pientalovaltaista asuinaluetta.

Koko alue on yleiskaavassa kulttuurihistori-
allisesti, rakennustaiteellisesti ja maisema-
kulttuurin kannalta merkittävää aluetta, jota
tulee kehittää siten, että alueen arvot ja
ominaisuudet säilyvät.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Alueelle on voimassa maankäyttö- ja raken-
nuslain 53 §:n mukainen rakennuskielto
asemakaavan muuttamista varten.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:

 Alue sisältyy kantakaupungin rakennus-
kulttuuri-inventointiin 1993.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen vai-
kutuksia kaupunkikuvaan, liikenteeseen,
asumisolosuhteisiin sekä kulttuurihistoriallis-
ten arvojen säilymiseen kaavan valmistelun
yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähete-
tään osallisille. Kaavaluonnos ja muu val-
misteluaineisto on esillä 8.9. 28.9.2005:
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-

koulukatu 3, 6. krs
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt!").
 Käpylän kirjastossa, Väinölänkatu 5.

Kaavaluonnosta esitellään 15.9. klo 16.30
järjestettävällä kaavakävelyllä. Kokoontumi-
nen on Kimmon puiston pohjoispuolella,
Kimmontie 4.

Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupun-
kisuunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen
viimeistään 28.9.2005 kirjallisesti osoittee-
seen:

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3)

tai faksi: 169 4445
tai sähköposti: kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus esitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle loka-marraskuussa
2005.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään (tarvit-
taessa) viranomaisten lausunnot. Kaavaeh-
dotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävil-
läoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä vuonna 2006.

http://www.hel.fi/ksv


Hankenro 367
Kslk 2005-1356

30.8.2005 Oas 575-00/05 3 (3)

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Käpylä seura ry
 Helsingin Yrittäjät
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: Kiin-

teistöviraston tonttiosasto, liikuntavirasto,
rakennusviraston katu- ja puisto-osasto,
rakennusvalvontavirasto, kaupunginmu-
seo, Helsingin Vesi, sosiaalivirasto.

Mistä saa tietoa

Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden

kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)

 www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä
nyt!)

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävil-
läolosta tiedotetaan viraston Internet-sivuilla
(www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Paula Kinnunen
puhelin 169 3536
sähköposti paula.a.kinnunen(a)ksv.hel.fi

http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/ksv).















































































































































