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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 241

HEL 2017-013534 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

23.04.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 
saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.03.2018 § 124

HEL 2017-013534 T 00 00 03

Hankenumero 5264_160

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kumpulan kampukselle johtava lyhin yhteys Kustaa Vaasan tieltä Pie-
tari Kalmin kadun kautta kulkee tontin 24973/6 läpi. Tontilla on voimas-
sa asemakaava nro 11095 (saanut lainvoiman 23.5.2003), jossa tontti 
on osoitettu opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa toimintaa palvele-
vien rakennusten korttelialueeksi (YOT). Nykyisen rinteeseen muodos-
tuneen kävelyreitin kohdalle on asemakaavassa osoitettu yleiselle ja-
lankululle varattu alueen osa. Tontin viheralueet ovat viherrakennetyy-
piltään ja kasvupaikaltaan lehtomaista kangasmetsää. Tontti on Helsin-
gin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. 
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Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n oli tarkoitus toteuttaa tontille Kumpu-
lan kampuksen seuraava rakentamisvaihe ja sen yhteydessä kävely-
reitti sekä esteetön yhteys Kustaa Vaasan tien ja kampusalueen välille. 
Hankkeelle laadittiin asemakaavan muutos vuonna 2003. Hankkeesta 
on sittemmin luovuttu.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on käynnistämässä tontin suunnittelua 
uudestaan vuoden 2018 aikana tavoitteenaan alueen käyttötarkoituk-
sen muuttaminen asuin- ja toimitilapainotteiseksi. Mahdollisen kaava-
muutoksen yhteydessä suunnitellaan sujuva kävelyreitti sekä esteetön 
yhteys Kustaa Vaasan tien ja Kumpulan kampuksen välille. Yhteyden 
toteuttaa hankkeeseen ryhtyvä. Kaavamuutos on mahdollista saada 
lainvoimaiseksi vuonna 2021.

Lisäksi lautakunta kehottaa toimialan neuvottelemaan yliopiston kanssa 
ja etsimään ratkaisua kävelyreitin turvallisuuden ja talvikunnossapidon 
parantamiseksi jo ennen kaavamuutoksen ja sitä seuraavan rakennus-
hankkeen toteutumista.

Käsittely

06.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lautakunta kehottaa toimialan neuvottelemaan yliopis-
ton kanssa ja etsimään ratkaisua kävelyreitin turvallisuuden ja talvikun-
nossapidon parantamiseksi jo ennen kaavamuutoksen ja sitä seuraa-
van rakennushankkeen toteutumista.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kaisa 
Hernbergin vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi


