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§ 511
V 12.9.2018, Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaava ja ase-
makaavan muuttaminen (nro 12490)

HEL 2016-011663 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 22. kaupunginosan (Vallila) osan kortte-
lista 22586 sekä puistoalueen asemakaavan ja 17. kaupunginosan (Pa-
sila, Itä-Pasila) puisto- ja katualueiden, 22. kaupunginosan (Vallila) 
korttelin 586 tontin 3 sekä puisto- ja katualueen ja 24. kaupunginosan 
(Kumpula) puistoaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 13.3.2018 
päivätyn ja 5.7.2018 muutetun piirustuksen numero 12490 mukaisena 
ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12490 kartta, 
päivätty 13.3.2018, muutettu 5.7.2018

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12490 selostus, 
päivätty 13.3.2018, muutettu 5.7.2018

3 Vuorovaikutusraportti 13.3.2018, täydennetty 5.7.2018
4 Liikennesuunnitelma nro 6820/13.3.2018
5 Tehdyt muutokset
6 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
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Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helen Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti, osia Valli-
lanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueista sekä katualueesta Mäkelänka-
dulla ja osa Vallilanlaakson kaavoittamattomasta alueesta.

Asemakaavan muutos perustuu laajempaan, Vallilan pohjoisosan alu-
eelle tehtyyn kokonaistarkasteluun, jonka tavoitteena on tiivistää alu-
een kaupunkirakennetta sekä parantaa alueen julkista ulkotilaa ja käve-
lyliikenteen reitistöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa lukion ja urheilutoi-
mintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentami-
sen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin ala-
puolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana. Koulun laajennu-
sosa käsittää uuden ruokalan sekä toimisto- ja opetustiloja. Opiskelija-
asuntorakennus pihatiloineen sijoittuu korttelin länsiosaan Mäkelänrin-
ne-kadun päätteeksi ja kytketään urheilukeskukseen maanalaisella yh-
dyskäytävällä. Asuntolarakennus on yhden porrashuoneen rakennus, 
joka jatkaa rakennustyypiltään alueen olemassa olevaa kaupunkiraken-
netta. Rakennuksessa on kahdeksan kokonaista kerrosta, joiden ala-
puolelle rinneolosuhteita hyödyntäen sijoittuu kolme osittain maanalais-
ta kerrosta.

Uutta asuntokerrosalaa on 5 400 k-m2. Rakennusoikeus on määrätty 
käytettäväksi opiskelijoiden tai nuorison asuinrakennuksille. Asukas-
määrän lisäys on 185 henkilöä. Urheilutoiminnoille varataan rakennu-
soikeutta yhteensä 16 000 k-m2 ja opetustoiminnoille 14 000 k-m2. 
Kaavamuutoksen tonttitehokkuus on urheilu- ja opetustoimintojen tontil-
la 2,02 ja erityisasumisen tontilla 1,96.

Kaavaratkaisun toteuttaminen tehostaa maankäyttöä jo rakennetulla 
tontilla ja luo kantakaupunkimaisen tiiviisti rakennettua ympäristöä. 
Tontin kehittämisen ja täydennysrakentamisen yhteydessä paranne-
taan alueen julkisia ulkotiloja, katutilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. 
Kortteliin tulee uusia liikuntapalveluita ja  olemassa olevat koulutuspal-
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velut hyvällä sijainnilla ja toimivien joukkoliikenneyhteyksien alueella 
parantuvat. Lukion toimintamahdollisuudet paranevat uusien tilojen 
myötä. 

Opiskelija-asuntoja saadaan lisää ja tämä edesauttaa urheilukeskuk-
sen toimivuutta ja monipuolisuutta. Alueellisesti väestöpohjan kasvatta-
minen ja urheilukampuksen kehittäminen tuo uusia asiakkaita alueen 
palveluille.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin 
Yleiskaava 2002:n mukainen.

Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 
26.10.2016) tavoitteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

kaavamuutoksen kohteena olevalla tontilla sijaitseva punatiilinen Mäke-
länrinteen lukio on valmistunut vuonna 1960. Tontin rakentamattomat 
alueet ovat valtaosin pysäköintikenttää. Tontin länsilaidalla on koske-
mattomia kalliomuodostumia ja sen pohjoisosa liittyy Vallilanlaakson 
puistoalueeseen muodostaen osan laakson rinteen reuna-alueesta.

Kaavamuutosalueella on voimassa useita asemakaavoja ja se käsittää 
lisäksi asemakaavoittamattoman alueen osan Vallilanlaaksossa. Mäke-
länrinteen lukion nykyisellä tontilla on voimassa 19.12.1997 vahvistettu 
asemakaava nro 10495, jonka mukaan tontti on opetustoimintaa palve-
levien rakennusten korttelialuetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Tonttien rakennusoikeuden myy-
misestä ja vuokraamisesta saadaan tuloja.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtä-
villä 6.4. - 7.5.2018. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovai-
kutussuunnitelman mukaisesti.
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Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymän (HSY) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausunnot. 

Helen Oy totesi lausunnossaan, että uintikeskuksen tontin ja tulevan 
urheiluhallin tontin rajalla sijatsee DN200 kaukolämpöjohto, joka tulee 
huomioida suunnittelussa. 

HSY totesi lausunnossaan että asemakaavan muutos aiheuttaa DN 
400 mm vesijohdon siirron. 

ELY-keskuksen mukaan kaavaselostuksessa tulee esittää alueen me-
luselvitys ja ilmanlaatuselvitys. 

Helen Sähköverkko Oy ilmoitti, ettei sillä ole huomautettavaa muuto-
sehdotukseen.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt 
muutokset -liitteeseen. 

Lopuksi

Asemakaavaan sisältyy liikennesuunnitelma (liite 4). 

Päätösehdotus on asemakaavoituspalvelun tarkistetun esityksen mu-
kainen. 

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12490 kartta, 
päivätty 13.3.2018, muutettu 5.7.2018
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2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12490 selostus, 
päivätty 13.3.2018, muutettu 5.7.2018

3 Vuorovaikutusraportti 13.3.2018, täydennetty 5.7.2018
4 Liikennesuunnitelma nro 6820/13.3.2018
5 Tehdyt muutokset
6 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 5.7.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helen Oy

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 5.7.2018

HEL 2016-011663 T 10 03 03

Hankenumero 5317_4
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Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 13.3.2018 päivättyä 22. kaupun-
ginosan (Vallila) osan korttelista 22586 sekä puistoalueen asemakaa-
vaehdotusta ja 17. kaupunginosan (Pasila, Itä-Pasila) puisto- ja katua-
lueiden, 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin 586 tontin 3 sekä puisto- 
ja katualueiden ja 24. kaupunginosan (Kumpula) puistoalueen asema-
kaavan muutosehdotusta. Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja 
muuhun aineistoon tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liit-
teestä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyt 
muutokset kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineis-
toon eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudel-
leen nähtäville. 

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti ja osia Val-
lilanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueista sekä katualueesta Mäkelänka-
dulla. Asemakaava-alueeseen kuuluu lisäksi kaavoittamaton alueen 
osa Vallilanlaaksossa.

Asemakaavan muutos perustuu laajemmalle Vallilan pohjoisosan alu-
eelle tehtyyn kokonaistarkasteluun, jonka tavoitteena on tiivistää alu-
een kaupunkirakennetta ja parantaa alueen julkista ulkotilaa ja kävely-
liikenteen reitistöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa lukion ja urheilutoimin-
tojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. 
Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuoli-
nen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana. Koulun laajennusosa 
käsittää uuden ruokalan sekä toimisto- ja opetustiloja. Opiskelija-asun-
torakennus pihatiloineen sijoittuu korttelin länsiosaan Mäkelänrinne-ka-
dun päätteeksi ja kytketään urheilukeskukseen maanalaisella yhdys-
käytävällä. Asuntolarakennus on yhden porrashuoneen rakennus, joka 
jatkaa rakennustyypiltään alueen olemassa olevaa kaupunkirakennetta. 
Rakennuksessa on kahdeksan kokonaista kerrosta, joiden alapuolelle 
rinneolosuhteita hyödyntäen sijoittuu kolme osittain maanalaista kerros-
ta.

Uutta asuntokerrosalaa on 5 400 k-m2. Rakennusoikeus on määrätty 
käytettäväksi opiskelijoiden tai nuorison asuinrakennuksille. Asukas-
määrän lisäys on 185 henkilöä. Urheilutoiminnoille varataan rakennu-
soikeutta yhteensä 16 000 k-m2 ja opetustoiminnoille 14 000 k-m2. 
Kaavamuutoksen tonttitehokkuus on urheilu- ja opetustoimintojen tontil-
la 2,02 ja erityisasumisen tontilla 1,96.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6820), jonka mukaan Mäkelänkadun varrelle tontin reunaan ja rakennu-
salan edustalle varataan alue yleiselle jalankululle ja pyöräilylle sekä 
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osittain alueen sisäiselle huollolle, Mäkelänrinne-kadulla on sijainnil-
taan likimääräinen tonttia 22585/6 palveleva ajoyhteys, Mäkelänrinne-
kadun jatkeeksi yleiselle jalankululle ja pyöräilylle sekä alueen sisäisel-
le huollolle varattu alueen osa ja Vallilanlaakson rinnealueelle sijainnil-
taan likimääräinen yleiselle jalankululle varattu porrasyhteys.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että maankäyt-
töä tehostetaan jo rakennetulla tontilla ja luodaan kantakaupunkimai-
sen tiiviisti rakennettua ympäristöä. Tontin kehittämisen ja täydennysra-
kentamisen yhteydessä parannetaan alueen julkisia ulkotiloja, katutilaa 
ja kävelyliikenteen reitistöä. 

Merkittävimmät kaupunkikuvalliset muutokset toteutuvat näkymissä 
Mäkelänkadun suunnalta, jossa laaja urheiluhalli korvaa nykyisen pysä-
köintikäytössä olevan hiekkakentän, ja erityisesti Vallilanlaakson rin-
teessä, jossa opiskelija-asuntorakennus asettuu kaukomaisemassa nä-
kyväksi osaksi kantakaupungin reunan rakennusrivistöä. Uuden raken-
tamisen myötä puistoalueen rajausta muutetaan ja puiston reuna-aluei-
ta käsitellään uudelleen.

Tontin kehittäminen tuo kortteliin uusia liikuntapalveluita ja parantaa 
olemassa olevia koulutuspalveluita hyvällä sijainnilla ja toimivien jouk-
koliikenneyhteyksien alueella. Lukion toimintamahdollisuudet paranevat 
uusien tilojen myötä. 

Opiskelija-asuntojen rakentaminen lisää osaltaan opiskelija-asuntoja ja 
edesauttaa urheilukeskuksen toimivuutta ja monipuolisuutta. Alueelli-
sesti väestöpohjan kasvattaminen ja urheilukampuksen kehittäminen 
tuo muun muassa uusia asiakkaita alueen palveluille.

Helsingin kaupunki omistaa täydennettävän tontin ja muut rakennetta-
vaksi esitetyt maa-alueet. Kaavamuutos on laadittu tontinhaltijan hake-
musten johdosta ja kaavaratkaisun sisältö neuvoteltu hakijan kanssa. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin 
Yleiskaava 2002:n mukainen.

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Nykytilanteessa kaavamuutoksen kohteena olevalla tontilla sijaitseva 
punatiilinen Mäkelänrinteen lukio on valmistunut vuonna 1960. Tontin 
rakentamattomat alueet ovat valtaosin pysäköintikenttää. Tontin länsi-
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laidalla on koskemattomia kalliomuodostumia ja sen pohjoisosa liittyy 
Vallilanlaakson puistoalueeseen muodostaen osan laakson rinteen reu-
na-alueesta.

Kaavamuutosalueella on voimassa useita asemakaavoja ja se käsittää 
lisäksi asemakaavoittamattoman alueen osan Vallilanlaaksossa. Mäke-
länrinteen lukion nykyisellä tontilla on voimassa 19.12.1997 vahvistettu 
asemakaava nro 10495, jonka mukaan tontti on opetustoimintaa palve-
levien rakennusten korttelialuetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja tont-
tien rakennusoikeuden myymisestä ja vuokraamisesta. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 6.4.–7.5.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 13.3.2018 ja 
lautakunta päätti 20.3.2018 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. 

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat alu-
een kaukolämpöjohtoon, vesijohdon siirtoon, meluntorjuntaan ja ilman-
laadun varmistamiseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

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

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin.
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Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset

ELY-keskuksen lausunnon johdosta:

 Lisätty määräyksiin: ”Rakennusten ilmanotto tulee järjestää tehok-
kaasti suodatettuna mahdollisimman etäältä Mäkelänkadun liiken-
teestä.”

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

 AKS-korttelialueen maanalaista rakennusalaa on laajennettu ja li-
sätty tilan luonnonvalon saantia koskeva määräys

 urheiluhallin ja koulurakennuksen kattopinnan ylintä korkeusase-
maa on tarkistettu 0,1 m

 asuinrakennuksen kerroslukua on tarkistettu siten, että kaava mah-
dollistaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia toimintoja osittain maana-
laisiin kerroksiin

 piha-, jätehuolto-, pysäköinti-, pelastus- ja huoltoajojärjestelyjä sekä 
viherkattoja koskevien määräysten laatuvaatimuksia on tarkennettu

 Ratakuilun ylittävää siltaa koskeva määräys on poistettu, koska ra-
takuilua suunnitellaan täytettäväksi.

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Aineistoon tehdyt täydennykset

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden 
osalta

 kaavaselostusta on päivitetty ympäristöhäiriöiden osalta ELY-kes-
kuksen lausunnon johdosta

 kaavaselostusta on päivitetty suunnitelmien tarkennettua puistoalu-
eella sijaitsevan ratakuilun käsittelyn osalta.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Lisätiedot
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 148
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Hankenumerot 5317_4 ja 5317_5

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 

 asettaa 13.3.2018 päivätyn  asemakaava- ja asemakaavan muuto-
sehdotuksen  nro 12490 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyt-
tö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaava koskee 
22. kaupunginosan (Vallila) osaa korttelia 22586 sekä puistoaluetta 
ja asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan (Pasila, Itä-Pa-
sila) puisto- ja katualueita, 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin 586 
tonttia 3 sekä puisto- ja katualuetta ja 24. kaupunginosan (Kumpula) 
puistoaluetta

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin.  Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä 

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Urhea-säätiö ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö 
HOAS: 8 000 euroa.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen  nro 12490 hy-
väksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lau-
sunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiym-
päristölautakunnassa.

13.03.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Lisätiedot
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 05.02.2018 § 9
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Hankenumero 5317_4

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12490 pohjakartan 
kaupunginosissa 17 Pasila, 22 Vallila ja 24 Kumpula. Pohjakartta täyt-
tää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaati-
mukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspal-
velut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12490
Kaupunginosa: 17 Pasila, 22 Vallila, 24 Kumpula
Kartoituksen työnumero: 6/2018
Pohjakartta valmistunut: 12.1.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi


