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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee tonttia, joka sijaitsee Kulosaaren
kaupunginosassa 42, saarta halkovan Itäväylän pohjoispuolella
vanhalla huvila-alueella. Alueella on lainvoimainen asemakaava
nro: 8620.

Asemakaavan muutoksella (käyttötarkoituksen muutos sosiaalitoi-
men käytöstä asumiseen) pyritään mahdollistamaan rakennuksen
säilyminen sallimalla siinä asuminen. Rakennuksen käyttö, huolto
ja myynti olisivat näin todennäköisempiä. Kaavaratkaisu mahdol-
listaa myös autotallin lisärakentamisen. Lisärakentamisella pyri-
tään saamaan alue asuinkäyttöön toimivaksi ja pihapiiriltään sel-
keäksi. Kaavan tavoitteena on ohjata autotallin rakentamista ole-
van rakennuksen tyyliin ja mittakaavaan soveltuvaksi. Autotalli si-
joittuu olevan pysäköinnin paikalle. Kaava sallii luonnonkivimuurin
ja/tai pensasaidan rakentamisen tontille.

Uutta kerrosalaa tulee autotallirakennukseen 55 k-m2.

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa kulttuurihistori-
allisesti merkittävän huvilarakennuksen säilymisen edellytyksiä
muuttamalla käyttötarkoitus asumiseen. Jotta tontista tulisi toimi-
vampi asuinkäyttöön, on pihalle sallittu autotallin rakentaminen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että alueen tunnistettavaa identiteettiä vahviste-
taan, täydennysrakentamista edistetään ja uusien asuntojen laa-
dukkaita toteutustapoja edistetään.

Mitoitus

Kaavamuutoksen suunnittelualueen pinta-ala on 1 445 m2.

Kaavaratkaisun myötä tontin rakennusoikeus kasvaa autotallira-
kennuksen rakennusoikeudella 55 k-m². Olemassaolevan raken-
nuksen rakennusoikeus on 501 k-m² ja se ei muutu nykyisestä.
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Helsingin kaupunki omistaa huvilan sekä tontin.

Voimassa olevassa asemakaavassa nro: 8620 (1985) alue on
merkitty sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennus-
ten korttelialueeksi.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on asumiseen tar-
koitettua pientalovaltaista aluetta sekä kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää
aluetta.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on kantakaupunkia C2.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun
kulttuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat Museovi-
raston RKY 2009 -kohdeluetteloon Kulosaaren huvilakaupunki.

Erillispientalojen korttelialue, jonka kulttuurihistoriallinen ja maise-
mallinen arvo tulee säilyttää. Alueelle saa sijoittaa työtiloja ja lähi-
palveluita (AO/s)

Wäinö Aaltosen tie 7 tontti sijaitsee Kulosaaren luoteisosassa Itä-
väylän ja Raitalahden väliin jäävällä huvilavyöhykkeellä. Tontilla
sijaitsee J. Nordbäckin vuonna 1915 suunnittelema kookas huvila-
rakennus, joka viime vuosikymmenet on ollut kaupungin sosiaali-
toimen mielenterveysyksikön avohoidon käytössä. Pohjakaaval-
taan lähes neliön muotoisessa rakennuksessa on huonetiloja
kaksi ja puoli kerrosta, minkä lisäksi on kellari ja kylmää ullakkoti-
laa. Pääosin kivirakenteisen huvilan julkisivut ovat osaksi rapatut,
osaksi maalattua tiiltä. Jyrkän aumakaton näkyvät lappeet on ka-
tettu tiilellä. Vesikaton päätteenä on matala ristikkokaide. Julkisi-
vuja jäsentävät pääosin pystysuuntaiset, pieniruutuiset ikkunat.
Wäinö Aaltosen tien suuntaan avautuvaa pääsisäänkäyntiä kattaa
pylväiden varaan rakennettu juhlava altaani. Tämä kadun puolei-
nen julkisivu on ilmeeltään tiukan symmetrinen ja samaa keskiak-
selin suhteen symmetristä jäsentelyä noudattavat muutkin julkisi-
vut. Rakennuksen vakaata luonnetta korostavat myös nurkkien
rustikoinnit. Rakennus edustaa laadukasta 1910-luvun arkkiteh-
tuuria ja liittyy Kulosaaren huvilayhdyskunnan pohjoisosan raken-
nusvaiheeseen. Rakennuksen arvot on tunnustettu ja sen säilymi-
nen pyritty varmistamaan jo vuonna 1985 asemakaavassa anne-
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tulla suojelumerkinnällä sr-2. Huvilan lähes kaikki ikkunat on uu-
sittu 1990-luvun puolivälissä, mutta uusimisesta huolimatta raken-
nus on säilyttänyt etenkin ulkoiset ominaispiirteensä hyvin.

Suunnittelualueena oleva tontti on palvellut 12.7.1985 voimaan
tulleen asemakaavan mukaisesti sosiaalitointa ja terveydenhuol-
toa palvelevien rakennusten korttelialueena YS, joka ei salli asu-
mista. Huvilarakennuksella on suojelumerkintä sr-2:
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman raken-
nuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan

Nyt esillä olevalla asemakaavan muutoksella pyritään varmista-
maan huvilarakennuksen säilyminen mahdollistamalla siinä tule-
vaisuudessa asuinkäyttö. Lisäksi asemakaavan muutoksella on
tarkoitus määritellä tontille autotallin rakennusala nykyisin paikoi-
tusalueena toimivalle alueelle tontin luoteiskulmassa kadun lähei-
syydessä. Tontin käyttötarkoitukseksi on kaavaehdotuksessa
määritelty AO/s: Erillispientalojen korttelialue, jonka kulttuurihisto-
riallinen ja maisemallinen arvo tulee säilyttää. Alueelle saa sijoit-

Huvilarakennukselle on päivitetty
suojelumerkintää sr-2:
purkaa. Rakennuksessa tehtävät korjaus- ja muutostyöt eivät saa
heikentää sen arkkitehtonista laatua ja kulttuurihistoriallisia arvoja.
Rakennuksen alkuperäiset julkisivumateriaalit, tiilikatot, puuikku-
nat, ulko-ovet katoksineen ja parvekkeineen tulee säilyttää ja nii-

 Autotallin rakennus-
alalle toteutettavan, pinta-alaltaan enintään 55 m2 suuruisen uu-
disrakennuksen tulee sopeutua tontilla sijaitsevan huvilan arkki-
tehtuuriin ja alueen kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin. Julkisi-
vujen tulee olla rapatut ja niiden tulee noudattaa päärakennuksen
värisävyjä. Katon tulee olla joko loiva auma- tai tasakatto. Räys-
täskorko tulee olla enintään 3,0 metriä maanpinnasta.

Tontin vehreää ja puutarhamaista ominaisluonnetta tulee säilyt-
tää. Lisäksi tontin aitaamisessa tulee käyttää kivimuuria ja/tai pen-
sasaitaa.

Liikenne

Joukkoliikenteen reitistö Kulosaaressa on monipuolinen. Itä-
väylällä kulkee metro ja monta eri bussilinjaa. Itäväylän bussi-
pysäkeille, joille tulee pysähtymään mm. runkolinjat 500 ja 510,
on matkaa noin 200 m. Metroasemalle on matkaa alle 600 m. Ku-
losaaren omat bussilinjat kulkevat Itäväylän eteläpuolella ja ovat
kohteesta hankalammin tavoitettavissa, mutta eivät tarjoa erityi-
sen merkittävää lisäpalvelua.

Itäväylän pohjoispuolelle on tarkoitus rakentaa ns. itäbaana pyö-
räliikenteen tarpeisiin. Nykyinen pyöräliikenteen yhteys on tontin
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sijainnin näkökulmasta hyvin palveleva ja helposti saavutetta-
vissa.

Itäväylän autoliikenne on vilkasta (keskimääräinen arkivuorokau-
siliikenne n. 68 000 ajoneuvoa/vrk) ja ruuhkaisaa varsinkin työ-
matka-aikaan. Yleiskaavassa Itäväylä on esitetty tunneloitavaksi
kohteen kohdalta. Tämä ei vaikuta siihen kuinka Itäväylälle pää-
see tontilta.

Palvelut

Tontin tuntumassa on hyvät lähipalvelut. Lähin päivittäistavara-
kauppa on Kulosaaren ostoskeskuksessa. Posti- ja pankkipalve-
lut, apteekki sekä valikoima muita kaupallisia palveluja on saata-
villa Herttoniemessä. Kulosaaressa on sekä suomen että ruotsin
kielinen päiväkoti, ala-asteen koulu sekä yläasteen koulu. Alueen
terveysasema, kirjasto ja nuorisotalo sijaitsevat Herttoniemessä.
Lisäksi Kulosaaren sillan toiselle puolen on rakentumassa kaup-
pakeskus Redi. Metromatkan päässä on kaikki keskustan palve-
lut.

Kaava sallii tontilla olevaan asuinrakennukseen työtiloja ja lähipal-
veluita.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Suojelukohteet

Tontilla sijaitsee J. Nordbäckin vuonna 1915 suunnittelema koo-
kas huvilarakennus. Rakennus edustaa laadukasta 1910-luvun
arkkitehtuuria ja liittyy Kulosaaren huvilayhdyskunnan pohjois-
osan rakennusvaiheeseen. Rakennuksen arvot on tunnustettu ja
sen säilyminen pyritty varmistamaan jo vuonna 1985 asemakaa-
vassa annetulla suojelumerkinnällä sr-2. Huvilan lähes kaikki ikku-
nat on uusittu 1990-luvun puolivälissä, mutta uusimisesta huoli-
matta rakennus on säilyttänyt etenkin ulkoiset ominaispiirteensä
hyvin.

Kaavamuutoksessa suojelumerkintää sr-2 on päivitetty ja tarken-
nettu. Myös tontin ja piha-alueen vehreän ja puutarhamaisen
luonteen säilyttämisestä on lisätty kaavamääräys.

Ympäristöhäiriöt

Tontti sijaitsee Itäväylän ja metron lähituntumassa, joista avautuu
kaava-alueelle liikennemelua. Tontilla on kaavamääräys, jonka
mukaan rakennuksien liikennemelulle alttiina olevien ulkoseinien
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sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liiken-
nemelua vastaan on oltava vähintään 35 dBA.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Helsingin kaupungin meluselvitys 2012, Sito Oy

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin, elinympäristöön,
yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa rakennettuun ympäris-
töön tontille sallitun pienimuotoisen autotallin rakentamisen
osalta. Autotalli mahdollistaa kiinteistön monipuolisen toiminnan;
mutta muuten kaavan toteuttamisen vaikutukset ihmisten elinoloi-
hin ja elinympäristöön ovat vähäiset. Rakentamista on ohjattu
kaavamääräyksin. Pinta-alaltaan enintään 55 m2 suuruisen uudis-
rakennuksen tulee sopeutua tontilla sijaitsevan huvilan arkkiteh-
tuuriin ja alueen kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Liikenne tontille tulee pysymään vastaavana kuin lainvoimaisessa
kaavassa.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kulosaaren huvilayhdyskuntaan kuulunut asuinrakennus palaute-
taan alkuperäiseen käyttöönsä ja rakennusta koskevat suojelu-
määräykset päivitetään vastaamaan tämän päivän suojelutavoit-
teita. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta kaavamuutok-
sen vaikutus on positiivinen.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kaksi erityistavoitetta: on edistettävä ole-
massa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edel-
lytykset hyvälle taajamakuvalle sekä valtakunnallisesti merkittä-
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vien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen säilymi-
selle. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan
huomioon alueiden käytön suunnittelun lähtökohtina.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta,
joka on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeää aluetta.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen
aluetta, joka on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeää
aluetta.

Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on asumiseen tar-
koitettua pientalovaltaista aluetta sekä kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää
aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on voimassa olevan yleiskaa-
van mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on kantakaupunkia C2. Nyt laadittu kaavarat-
kaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleis-
kaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 8620 (hyväksytty
28.5.1985). Kaavan mukaan alue on merkitty sosiaalitointa ja ter-
veydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-
teriin.
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Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 10.1.2017.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa tontin.

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 2016 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

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

 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
 pelastuslaitos
 ympäristökeskus
 sosiaali- ja terveysvirasto
 Museovirasto
 kaupunginmuseo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
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Kaavan valmistelija oli tavattavissa Itämessuilla Kulttuurikeskus
Stoassa tiistaina 7.2.2017 klo 15 19.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(kaavaluonnos) oli esillä 6.2. 3.3.2017 seuraavissa paikoissa:
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
 Kulttuurikeskus Stoan aula, Turunlinnantie 1

Aineistoon voi käydä tutustumassa kaupunkisuunnitteluviraston
info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Na-
rinkka 2). Suunnitteluun liittyvää aineistoa on päivitetty Helsingin
karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui rakennussuojelua koske-
viin kaavamääräyksiin sekä tonttia ja piha-aluetta koskevan mää-
räyksen lisäämiseen. Rakennusvalvontaviraston kannanotto koh-
distui melumääräyksen ja suojelumääräyksen vastakkainasette-
luun. Ympäristökeskus pitää melumääräystä aiheellisena liikenne-
melun torjunnan kannalta.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
huomioon kaavatyössä siten, että kaavamääräyksiä on tarken-
nettu kannanottojen mukaan.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevia mielipidekirjeitä saapui 2 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä
on esitetty asukastilaisuudessa.

Mielipiteiden mukaan kaavaratkaisua pidettiin hyvänä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 5.5. 5.6.2017

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle
11.4.2017 ja lautakunta päätti 11.4.2017 asettaa kaavaehdotuk-
sen nähtäville.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

http://www.hel.fi/suunnitelmat.
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Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) esitti
lausunnossaan seuraavaa: Asemakaavan muutoksella mahdollis-
tetaan kulttuurihistoriallisen rakennuksen säilyminen mahdollista-
malla asuinkäyttö. Asemakaavamuutos edistää rakennussuojelua
ja kulttuuriympäristön vaalimista hyvin. Elinympäristön terveelli-
syys ja viihtyvyys on asemakaavassa otettu huomioon.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto lausui, että
aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu val-
miiksi ja muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa:

 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 pelastuslaitos
 ympäristökeskus
 sosiaali- ja terveysvirasto
 Museovirasto
 kaupunginmuseo

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavakartan nimiö on päivitetty

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Asemakaavoituspalvelu totesi (1.12.2017) kirjeessään kaupungin-
hallitukselle, etteivät annetut lausunnot anna aihetta muuttaa kaa-
vaehdotusta.

Helsingissä 1.12.2017

Marja Piimies
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WÄINÖ AALTOSEN TIE 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kulosaaressa Itäväylän läheisyydessä, osoitteessa Wäinö Aaltosen tie
7 muutetaan korttelin käyttötarkoitusta sosiaalitointa ja terveydenhuol-
toa palvelevien rakennusten korttelialueesta asumisen sallivaksi kortte-
lialueeksi. Samalla tontille sallitaan autotallin rakentaminen.
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Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee tonttia, joka sijaitsee Kulosaaren kau-
punginosassa 42, saarta halkovan Itäväylän pohjoispuolella vanhalla
huvila-alueella. Alueella on lainvoimainen asemakaava nro 8620.

Tontilla sijaitsee suojeltu huvilarakennus (sr-2). Huvila on osa Kulosaa-
ren huvilayhdyskuntaa 1900-luvun alkupuolelta. Huvilan on suunnitellut
J. Nordbäck vuonna 1915 ja alunperin se on ollut asuinkäytössä. Ra-
kennus on merkitty asemakaavaan Ys-merkinnällä (sosiaalitointa ja ter-
veydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue), joka ei salli asu-
mista.

Asemakaavan muutoksella pyritään mahdollistamaan rakennuksen säi-
lyminen sallimalla siinä asuminen. Rakennuksen käyttö, huolto ja
myynti olisi näin todennäköisempää. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös
autotallin lisärakentamisen. Lisärakentamisella pyritään saamaan alue
asuinkäyttöön toimivaksi ja pihapiiriltään selkeäksi. Kaavan tavoitteena
on ohjata autotallin rakentamista olevan rakennuksen tyyliin ja mitta-
kaavaan soveltuvaksi. Autotalli sijoittuu olevan pysäköinnin paikalle.
Kaava sallii luonnonkivimuurin ja/tai pensasaidan rakentamisen tontille.

Uutta kerrosalaa tulee autotallirakennukseen 45 k-m2.

Kaavaratkaisu edesauttaa seuraavien kaupungin strategisten tavoittei-
den toteutumista: alueen tunnistettavan identiteetin vahvistaminen, täy-
dennysrakentamisen edistäminen ja uusien asuntojen laadukkaiden to-
teutustapojen edistäminen.

Osallistuminen ja aineistot

Kaavan valmistelija on tavattavissa Itämessuilla Kulttuurikeskus
Stoassa tiistaina 7.2.2017 klo 15 -19.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(kaavaluonnos) on esillä 6.2. - 3.3.2017 seuraavissa paikoissa:
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
 Kulttuurikeskus Stoan aula, Turunlinnantie 1

Aineistoon voi käydä tutustumassa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja
näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa
saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivi-
tetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta pyydetään esittämään viimeistään 3.3.2017. Niille, jotka ovat
mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa,
lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä.

http://www.hel.fi/suunnitelmat.
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Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki,
Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13)
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Kaupunginmuseo
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 ympäristökeskus
 museovirasto
 sosiaali- ja terveysvirasto

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvityk-
set kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten
arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asian-
tuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset.

mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maat. Kaavoitus on tullut vi-
reille kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.

Voimassa olevassa asemakaavassa nro 8620 (1985) alue on merkitty
sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialu-
eeksi.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on asumiseen tarkoitettua
pientalovaltaista aluetta sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteelli-
sesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
alue on kantakaupunkia C2.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat Museoviraston RKY
2009-kohdeluetteloon Kulosaaren huvilakaupunki.

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:

Kulosaaren huvila-alue, (Kaupunkisuunnitteluvirasto, 1981)
 Kulosaaren aluesuunnitelma 2016 - 2025, (Rakennusvirasto, 2015)
 Kiinteistön kuntoarvio ja PTS (Tilakeskus / Wise Group Finland Oy

2016).

Tontilla sijaitsee nykyisin sr-2 -merkinnällä suojeltu rakennus.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Suvi Huttunen, arkkitehti, p. (09) 310 37293, suvi.huttunen@hel.fi

Liikenne
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37088,
markus.ahtiainen@hel.fi

Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaa-
lisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-
ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).

mailto:suvi.huttunen@hel.fi
mailto:markus.ahtiainen@hel.fi
mailto:sakari.mentu@hel.fi
http://www.youtube.com/helsinkisuunnittelee)
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen















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.










