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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee osoitteessa Vanamotie 13 sijaitse-
vaa Marjaniemen seurakuntatalon tonttia sekä tontille johtavaa
Horsmapolkua. Tavoitteena on mahdollistaa ympäristöönsä so-
piva pientalorakentaminen tontille. Seurankuntatalo puretaan.

Uutta pientalojen asuntokerrosalaa on 1 025 k-m2.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että ny-
kyinen väljästi rakennettu puistomainen tontti muuttuu naapurus-
tonsa mukaisesti pientalojen alueeksi. Tontille johtava yleinen ja-
lankulun reitti (Horsmapolku) liitetään tonttiin ja siten reitti muuttuu
käyttönsä osalta tontin sisäiseksi.

Tontti on seurakuntayhtymän omistuksessa. Helsingin kaupunki
omistaa katualueet. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta
ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen
nähtäville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lau-
sunnot. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa ympäristöönsä so-
piva pientalorakentaminen nykyiselle seurakuntatalon tontille.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että täydennysrakentamista edistetään.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on noin 4 100 m2.

Uusien pientalojen kerrosalan määrä on yhteensä 1 025 k-m2.
Tonttitehokkuus muutosalueella on keskimäärin noin e=0,25.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Muutosalueeseen kuuluu Vanamotie 13 tontin lisäksi maastopor-
taiksi rakennettu Horsmapolku. Tontilla sijaitseva, käytöstä jo
poistettu seurakuntatalorakennus on valmistunut vuonna 1975.



6 (12)

Erillispientalojen korttelialue (AO)

Seurankuntatalo puretaan. Nykyinen seurakuntatalotontti jaetaan
kolmeksi erilliseksi ohjeelliseksi tontiksi. Uusista tonteista suurim-
malle sijoittuu viisi erillispientaloa ja pieni istutusten ympäröimä
pysäköintialue kyseisen tontin käyttöön. Kaksi uusista tonteista on
yhden pientalon tontteja. Uudisrakennusten kerroslukumäärä on
enintään kaksi + mahdollinen kattoterassille johtava porrasyhteys.

Seurakunnan toiminnan lakkaamisen ja tontin käyttötarkoituksen
muutoksen jälkeen Horsmapolku menettää aikaisemman merki-
tyksensä julkisena reittinä. Niinpä polku on tarkoituksenmukaista
liittää kaavamuutoksessa uuteen asuintonttiin. Vanamotieltä joh-
taa jatkossakin Itäkeskuksen suuntaan julkisena jalankulkuyhtey-
tenä Osmonportaat.

Katualueet

Vanamotie 13 tonttia pienennetään kaakkoiskulmassa siten, että
jo rakennettu ajoyhteys Vanamotie 16 tontille mahtuu jatkossa
kaupungin hallinnoimalle katualueelle.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Tontti sijaitsee Marjaniemen pientaloalueen keskellä kulkevan
harjun huipulla. Alue nykyisen seurakuntatalon ympärillä on pää-
asiassa avointa nurmikkoa, jota reunustaa mäntyvaltainen puusto.

Kaavaratkaisu

Rakennukset sijoitetaan siten, että uudisrakennusten ja naapuri-
tonttien väliin jää piha-aluetta, jonka nykyistä puustoa ja puisto-
maista ilmettä tulee säilyttää mahdollisimman paljon.

Ekologinen kestävyys

Kaavaratkaisu

Asemakaavassa on määräys talousrakennusten kattojen rakenta-
misesta hulevesiä pidättävänä viherkattona. Uusiutuvan energian
tuotantoon tarvittavien teknisten laitteistojen integroiminen raken-
nuksiin on sallittua.
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Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

Alue on liitettävissä vesihuoltoverkostoon Horsmakujalla sijaitse-
vaan vesihuoltoverkostoon. Nykyiset Horsmapolulla sijaitsevat ve-
sihuoltoverkoston osat jäävät yksityisiksi tonttijohdoiksi.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja
pilaantuneisuuden kunnostaminen

Lähtökohdat

Alue on kallioista kitkamaa-aluetta, jossa kallion pinta on monin
paikoin näkyvissä tai hyvin lähellä maanpintaa. Rakennukset pe-
rustetaan anturoilla maan tai kallion varaan. Olemassa olevan tie-
don mukaan alueella ei ollut sellaista toimintaa josta olisi aiheutu-
nut maaperän pilaantuneisuutta.

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja kaupunkikuvaan

Nykyinen väljästi rakennettu puistomainen tontti muuttuu useam-
man pientalon alueeksi, joten rakennustiheys ja asukasmäärä li-
sääntyvät ja harjun korkeimmalle kohdalle tulee uusi rakennus-
ryhmä. Rakentamisen tehokkuus e=0,25 ja kerroslukumäärät vas-
taavat kuitenkin naapurustoa ja alueella voimassa olevan kaavan
yleislinjausta. Nykyisen tontin puistomainen ilme säilyy muutos-
alueen naapuritontteihin rajoittuvalla ulkokehällä.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Horsmapolun poistaminen yleisestä käytöstä heikentää jossain
määrin jalankulun yhteyksiä Vanamotien varren tonteilta Itäkes-
kuksen suuntaan.

Tontin käyttötarkoituksen muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuk-
sia alueen autoliikenteen määrään.
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Asemakaavan toteuttaminen vahvistaa olemassa olevan teknisen
huollon verkoston käyttöä.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pientaloval-
taista aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan mukai-
nen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on asuntovaltaista aluetta A4, jossa korttelite-
hokkuus on pääasiassa alle 0,4. Nyt laadittu kaavaratkaisu on uu-
den yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 10835 (tullut voimaan
5.12.2003). Kaavan mukaan nykyinen tontti on kirkon ja seura-
kunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK). Tonttitehokkuus on
e=0,25. Horsmanpolku on jalankululle varattua katualuetta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-
teriin.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa Horsmanpolun katualueen. Tontti on
yksityisomistuksessa.
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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 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

 kaupunginmuseo
kiinteistöviraston tonttiosasto

 rakennusvirasto
 rakennusvalvontavirasto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan
valmisteluaineiston nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutisten itäpai-
noksessa..

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 17.8. 7.9.2016 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 23.8.2016 Marjaniemen seurakuntatalolla
eli muutoksen kohteessa.
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

HSY ilmoitti kannanotossaan, että johtosiirtojen ja uuden vesi-
huollon tarve ja kustannukset tulee selvittää sekä huomioida riittä-
vät tilavaraukset vesihuollon putkille ja laitteille. Mahdollisten joh-
tokuja-aluevarausten tarve tulee selvittää ja ne tulee merkitä ase-
makaavaan. Alustava vesihuollon yleissuunnitelma kustannusar-
vioineen tulee esittää kaavaselostuksen osana.

Rakennusviraston kannanotto kohdistui poistettavaan Horsmapol-
kuun. Rakennusviraston mukaan polku on tarkoituksenmukaista
liittää kaavamuutoksessa uuteen asuintonttiin. Vanamotieltä joh-
taa jatkossakin Itäkeskuksen suuntaan julkisena jalankulkuyhtey-
tenä Osmonportaat.

Kaupunginmuseo arvioi kannanotossaan, ettei rakennuksen kult-
tuurihistoriallinen, rakennustaiteellinen ja/tai kaupunkikuvallinen
arvo ole niin merkittävä, että se edellyttäisi suojelumerkintää.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevassa HSY:n kannanotossa esitetyt asiat on otettu huomi-
oon kaavatyössä siten, että asemakaavaan on merkitty johtokuja
nykyisen Horsmapolun kohdalle.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevia mielipidekirjeitä saapui 4 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä
on esitetty asukastilaisuudessa.

Mielipiteet kohdistuivat Horsmapolun kävely-yhteyden poistami-
seen yleisestä käytöstä, Puolaharjulta muutosalueelle johtavaan
yhteyteen, muutosalueen tontin ja naapuritontin rajan aitaami-
seen, entiselle Horsmapolulle johtavan tontin sisäisen polun si-
jaintiin, muutosalueen tontin muuttamiseen puistoksi, Vanamotien
leveyteen, alueen infran riittävyyteen, jätehuollon järjestämiseen,
muutosalueen asuntojen lukumäärään ja seurakuntayhtymän oi-
keuksiin myydä tontti.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Kaavaehdotuksen käsittely

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle
17.1.2017 ja se päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen
nähtäville.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 27.1. 27.2.2017

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
kiinteistöviraston tonttiosasto

 pelastuslautakunta
yleisten töiden lautakunta/rakennusvirasto

Yhteenveto lausunnoista

HSY:n mukaan kaavamuutos ei aiheuta yleisen vesihuollon lisära-
kentamista. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon, että ton-
teilla 45016/43 ja 45016/44 on mahdollisuus liittyä vesihuoltoon
tontin 45016/42 kautta.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Kiinteistöviraston tonttiosasto on ilmoittanut, että yksityiselle
maanomistajalle aiheutuu kaavamuutoksen johdosta kaupungin-
hallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän maapoliittisen päätöksen
mukaista merkittävää hyötyä, joten tonttiosasto käy mainitun pää-
töksen mukaiset neuvottelut maanomistajan kanssa. Maankäyttö-
sopimuksen tulee olla allekirjoitettu ennen kuin kaavamuutos esi-
tellään kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden
osalta.
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

kaavakartan nimiö on päivitetty

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Asemakaavoituspalvelu totesi (29.11.2017) kirjeessään kaupun-
ginhallitukselle, etteivät annetut lausunnot anna aihetta muuttaa
kaavaehdotusta.

Helsingissä 29.11.2017

Marja Piimies
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään
tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.

VANAMOTIE 13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Käytöstä poistettua Marjaniemen seurakuntataloa suunnitellaan
purettavaksi ja tontin muuttamista erillispientalojen alueeksi ym-
päröivän alueen tapaan.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee osoitteessa Vanamotie 13 sijaitsevaa
Marjaniemen seurakuntatalon tonttia sekä tontille johtavaa Horsmapol-
kua. Tavoitteena on mahdollistaa ympäristöönsä sopiva pientaloraken-
taminen tontille. Seurankuntatalo puretaan.
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Osallistuminen ja aineistot

Kaavoittaja on tavattavissa Marjaniemen seurakuntatalolla 23.8.2016
klo 18.00 19.30.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on
esillä 17.8. 7.9.2016 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta pyydetään esittämään viimeistään 7.9.2016.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, 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. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset

 seurat ja yhdistykset
 Puotila-seura

Helsingin Yrittäjät
 asiantuntijaviranomaiset

 Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

 kaupunginmuseo
kiinteistöviraston tonttiosasto

 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
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Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin ja kaupunkikuvaan ja laadi-
taan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten ar-
vioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osal-
listuvat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Muutosalueen tontti on yksityisomistuksessa. Horsmapolun alue on
kaupungin omistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan
hakemuksesta. Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen
perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen
tontinomistajan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2003) alue on merkitty kirkkojen
ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi.

Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015) alue on merkitty
asuntovaltaiseksi alueeksi A4.

Tontilla sijaitsee nykyisin yksikerroksinen seurankuntatalorakennus,
joka on valmistunut vuonna 1975.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Mikko Näveri, arkkitehti, p. (09) 310 37331, mikko.naveri@hel.fi

Liikenne
Jussi Jääskä, insinööri, p. (09) 310 37129, jussi.jaaska@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).
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin omistajan hakemuksesta

OAS

vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavan
valmisteluaineiston nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä Helsingin Uutisten itäpainoksessa.
OAS nähtävillä 17.8. 7.9.2016, kaavoittaja on tavattavissa Marjaniemen seurakuntatalolla
23.8.2016 klo 18.00 19.30.
OAS:sta ja valmisteluaineistosta on  mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta syksyllä vuonna 2016
kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla
viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus
tarvittaessa lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Hyväksyminen

kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
kaava tulee voimaan.
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Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
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