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§ 576
V 26.9.2018, Etelä-Haagan Steniuksentie 14 ja 20 asemakaavan 
muuttaminen (nro 12463)

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Etelä-Haaga) kortte-
lin 29088 tontin 3 ja korttelin 29100 tontin 1 sekä puisto- ja katualueita 
koskevan asemakaavan muutoksen 31.10.2017 päivätyn piirustuksen 
numero 12463 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein. 

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosalueet, entisen pelastuskoulun (alun perin Haa-
gan kansakoulun) tontti sekä Pääkaupungin turvakoti ry:n tontti, sijait-
sevat Etelä-Haagassa Steniuksentien varrella.

Koulun tontilla kaavaratkaisu mahdollistaa tyhjilleen jääneen koulura-
kennuksen ottamisen asuinkäyttöön sekä kolmen täydentävän asuinra-
kennuksen sijoittamisen tontille. Kaavamääräysten mukaan koulura-
kennukseen voi asumisen lisäksi tai sijaan sijoittaa myös lähipalvelu-, 
majoitus-, kahvila-, ravintola-, myymälä-, työ-, harraste-, näyttely-, juh-
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la- sekä kokoontumistiloja. Koulurakennus on suojeltu Sr-2 -merkinnäl-
lä. Suojelu koskee rakennuksen julkisivuja sekä arvokkaimpia sisätiloja.

Turvakodin tontilla kaavaratkaisu mahdollistaa tontin käyttötarkoituksen 
muutoksen asumiseen. Tonttiin on liitetty pieni osa viereistä puistoa ja 
sille voidaan sijoittaa kaksi asuinkerrostaloa. Tontin eteläpuoleinen kul-
kuyhteys Steniuksentieltä Strömstadin puistoon säilyy.

Kaavaratkaisussa tonteille on osoitettu yhteensä 7 400 k-m² asuinker-
rosalaa. Asukasmäärän lisäys on noin 180 henkilöä. Tonttien keski-
määräinen tehokkuusluku on e=1,02.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaa-
van 2002 mukainen.

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

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Haaga on säilynyt puutarhamaisesti rakennettuna kaupunginosana läpi 
poikkeuksellisen kerrostuneen kaavahistorian. Steniuksentie ja Kylätie 
ovat alueen ainoita säilyneitä Haagan huvilayhdyskunnan aikaisia tie-
linjauksia. Haagan kansakoulu on yksi harvoista säilyneistä Haagan 
kauppalan aikaisista rakennuksista.

Kaavamuutosalueiden lähiympäristö on rakentunut pääosin vuosien 
1952 ja 1962 välillä. Rakennukset ovat 3–4 -kerroksisia, useimmissa 
on ns. maanpäällinen kellarikerros. Entisen kansakoulun tontin pohjois-
puolelle valmistui yhdistetty päiväkoti-kehitysvammaisten ryhmäkoti 
vuonna 2013.

Haagan entinen kansakoulu (Steniuksentie 14) sijaitsee näkyvällä pai-
kalla mäen päällä. Koulun ovat suunnitelleet arkkitehdit Jussi ja Toivo 
Paatela ja se on valmistunut vuonna 1928. Rakennusta on laajennettu 
vuonna 1948. Arkkitehtuuriltaan koulu edustaa pohjoismaista 1920-lu-
vun klassismia. Rakennuksen julkisivut ja arvokkaat sisätilat ovat säily-
neet hyvin. Koulutoiminta päättyi vuonna 2006, jolloin rakennus otettiin 
Helsingin pelastuskoulun käyttöön. Vuodesta 2014 lähtien rakennus on 
ollut tyhjillään. Rakennuksen ottaminen uudestaan käyttöön edellyttää 
mittavaa peruskorjausta.

Turvakotirakennuksen (Steniuksentie 20) on suunnitellut arkkitehti Matti 
Hakala ja se on valmistunut vuonna 1961. Rakennusta on laajennettu 
vuonna 1999. Turvakotitoiminta on siirtymässä pois Etelä-Haagasta. 
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Rakennuksen pohjaratkaisu soveltuu huonosti muuhun käyttöön ja ra-
kennus on tarkoitus purkaa.

Steniuksentie 14 tontilla on voimassa Etelä-Haagan alkuperäinen ase-
makaava vuodelta 1952. Kaavassa tontti on määritelty yleisen raken-
nuksen tontiksi. Steniuksentie 20 tontilla on voimassa asemakaava 
vuodelta 2013. Tontti on kaavassa merkitty sosiaalitointa ja terveyden-
huoltoa palvelevaksi korttelialueeksi (YS). Kaavamuutosalueeseen 
kuuluu lisäksi katu- ja puistoaluetta.

Helsingin kaupunki omistaa kaavamuutosalueet. Pääkaupungin turva-
koti ry omistaa tontilla Steniuksentie 20 nykyisin sijaitsevan rakennuk-
sen.

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta sekä 
Pääkaupungin turvakoti ry:n hakemuksesta. Kaavaratkaisun sisältö on 
neuvoteltu hakijan kanssa.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa tuloja tonttien 
ja rakennusoikeuden myynnistä tai vuokraamisesta.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.11. - 18.12.2017. 

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

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 11 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuo-
lella saapui yksi kirje. Muistutuksissa ja kirjeessä korostuivat seuraavat 
teemat: 

- täydennysrakentamisen sopivuus ympäristöön, 

- liikenne ja pysäköinti, 

- vuorovaikutus ja asukkaiden mielipiteiden huomioon ottaminen. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
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kuntayhtymän (HSY), kaupunginmuseon ja pelastuslautakunnan lau-
sunto.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) esitti lausuntonaan, että 
aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. 
Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan mm. että kaavassa esitetyt uu-
disrakentamisen materiaalit ja rakennusmuodot on määritelty raken-
nusten sovittamiseksi ympäristöön, mikä tulee rakennuslupavaiheessa 
vielä varmistaa. Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan puoltavansa 
kaavaehdotusta.

Helen Sähköverkko Oy:llä ja pelastuslautakunnalla ei ollut huomautet-
tavaa, eikä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä (HSL) lausutta-
vaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista, kirjeestä ja viranomaisten lausunnoista sekä 
vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta.

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. Aineistoon tehdyt muut täyden-
nykset on esitetty kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Jatkotoimenpiteet

Steniuksentie 14

Kaupunki järjestää tarjouskilpailun tontilla sijaitsevan rakennuksen 
myynnistä. Tontille tulee uuden asemakaavan vahvistumisen myötä 
uutta rakennusoikeutta 2 800 k-m². Tontti joko vuokrataan tai myydään.

Steniuksentie 20

Nykyisen tontin alueella on Pääkaupungin turvakoti ry:n ja kaupungin 
välillä voimassa oleva vuokrasopimus. Turvakotiyhdistys myynee nykyi-
sen vuokraoikeuden edelleen rakennusliikkeelle. Kaavan saatua lain-
voiman voimassa oleva vuokrasopimus merkitään päättymään ja teh-
dään uutta tonttia koskeva vuokrasopimus tai tontti myydään.

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 kartta, päivätty 
31.10.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 selostus, päivätty 
31.10.2017, täydennetty 15.5.2018, päivitetty Kylk:n 29.5.2018 päätök-
sen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 31.10.2017, täydennetty 15.5.2018 ja asukastilai-
suuden 9.3.2017 muistio

4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 31.10.2017

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 29.05.2018 § 278

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Hankenumero 0740_49

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 31.10.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 
hyväksymistä ja ettei tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna 
aihetta muutoksiin. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupungino-
san (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29088 tonttia 3 ja korttelin 
29100 tonttia 1 sekä puisto- ja katualueita

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin, muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

15.05.2018 Pöydälle

31.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti, puhelin: 310 37024

nina.valkepintalehtinen(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Pelastuslautakunta 09.01.2018 § 9

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunkiympäristötoi-
mialan asemakaavoituspalvelulle Steniuksentie 14:n ja 20:n asemakaa-
van muutosehdotuksesta (nro 12463):

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa Steniuksentie 14:n ja 20:n 
asemakaavan muutosehdotukseen (nro 12463).

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 18.12.2017

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Steniuksenkatu 14 ja 20 tonttien asemakaavan muutosehdotuksesta. 
Kaupunginmuseo on tutustunut kaavamuutoksen asiakirjoihin. Kaupun-
ginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutosehdotus kohdistuu Steniuksenkadun varrelle si-
joittuvaan vanhaan kansakouluun sekä turvakodin tonttiin, jotka ovat 
osa rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti herkkää ympäristöä. Kaavaeh-
dotuksen suojelumääräykset turvaavat vanhan kansakoulun (os. Ste-
niuksenkatu 14) rakennushistoriallisten arvojen säilymisen ja mahdollis-
tavat julkisen käytön, joka parhaiten ylläpitää kohteen arvoja. Täyden-
nysrakentaminen tarjoaa mahdollisuuden koulurakennuksen huolelli-
seen kunnostukseen ja käyttöön saattamiseen. Turvakotirakennuksen 
(os. Steniuksentie 20) säilyttävää uutta käyttöä ei ole voitu osoittaa. 
Kaavassa esitetyt uudisrakentamisen materiaalit ja rakennusmuodot on 
määritetty rakennusten sovittamiseksi ympäristöön, mikä tulee raken-
nuslupavaiheessa vielä varmistaa. Steniuksenkadun varren tontinosat 
tulee istuttaa, osin puin ja pensain. Kaupunginmuseo puoltaa kaavaeh-
dotusta.
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Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.09.2017 § 31

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Hankenumero 0740_49

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12463 pohjakartan 
kaupunginosassa 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12463
Kaupunginosa: 29 Haaga 
Kartoituksen työnumero: 10/2017
Pohjakartta valmistunut: 13.4.2017
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
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 24.3.2017

HEL 2016-013345 T 10 03 03



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2018 9 (12)
Kaupunginhallitus

Asia/3
17.09.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki PL 1 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
koskien Etelä-Haagan Steniuksentie 14 ja 20 tonttien asemakaava-
muutoksen OAS-suunnitelmaa. Kaupunginmuseo on tutustunut osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä Steniuksentie 14 kiinteistöstä laa-
dittuun rakennushistoriaselvitykseen. Kaupunginmuseo tarkastelee 
hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraa-
vaa.

Kaavamuutokseen kuuluvat alueet ovat osa Etelä-Haagan kaupungino-
saa. Historiallisesti tarkasteltuna Haaga kuului keskiaikaisen Huopalah-
den kylän maihin, ja alue oli moderniin aikaan asti maanviljelysmaata. 
1900-luvun alussa perustettiin kauppapuutarhuri M. G. Steniuksen 
aloitteesta Haagan puutarhakaupunki rantaradan luoman ratayhteyden 
varrelle. Hallinnollisen itsenäisyyden saanut Haagan taajaväkinen yh-
dyskunta perustettiin Korpaksen ja Backaksen tilan maille vuonna 
1906. Alueen ensimmäisen asemakaavan laati arkkitehti Lars Sonck 
vuonna 1901, joka edelleen laajeni ja tarkentui Eliel Saarisen vuonna 
1915 laatimassa tunnetussa Munkkiniemi-Haaga –suunnitelmassa. 
Haagan kauppalan perustaminen vuonna 1923 johti asemakaavan tar-
kentamiseen Berndt Aminoffin asemakaavaluonnoksessa, joka käytän-
nössä ohjasi puutarhakaupungin rakentamista 1920-40 –luvuilla. Haa-
ga liitettiin suuressa alueliitoksessa Helsinkiin vuonna 1946. Helsingin 
asemakaava-arkkitehtien Birger Brunilan ja Väinö Tuukkasen laatima 
uusi asemakaava vahvistettiin vuonna 1947. Haagan puutarhakaupun-
gin rakennuskanta uudistui alueliitoksen jälkeen kokonaisvaltaisesti. 
93% alueen rakennuksista on alueliitoksen jälkeen rakennettuja. Sel-
keät rakennustoiminnan huiput ja muutoskaavat ajoittuvat 1950-luvun 
puoliväliin, 1960-luvun alkuun ja 1970-luvun alkuun. Haagan identiteetti 
puutarhamaisesti rakennettuna kaupunginosana on säilynyt läpi poik-
keuksellisen kerrostuneen kaavahistorian. Steniuksentie on vanhimpia 
alueen katulinjauksia.

Haagan rakennuskanta on inventoitu kaupunkisuunnitteluviraston tuot-
tamassa ja Tommi Lindhin laatimassa Haagan rakennukset ja arvotus 
– julkaisussa vuonna 1998. Inventoinnissa kohteet on arvotettu kolmel-
la kriteerillä (arkkitehtoniset, ympäristölliset ja historialliset arvot), luokit-
telu on tehty kolmeen ryhmään 1-3 vastaten rakennussuojelumerkintöjä 
sr-1/sr-2/sr-3. Kaavamuutosalue kuuluu yleiskaavassa 2002 rajattuihin 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kan-
nalta merkittäviin alueisiin.

Steniuksentie 14
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Steniuksentie 14 on rakennettu Haagan puutarhakaupungin kansakou-
luksi vuonna 1926-27 arkkitehtien Jussi ja Toivo Paatela suunnitelmien 
mukaisesti. Koulu sai 1920-luvun eleganttia klassismia edustavan muo-
don. Rakennus toimi alun perin sekä suomen- että ruotsinkielisen ope-
tuksen tiloina. Toteutunut rakennus oli mahdollista laajentaa symmetri-
seksi klassiseksi kokonaisuudeksi, mikä ei kuitenkaan ole toteutunut. 
Alueliitoksen jälkeen koulua laajennettiin uudella pohjoissiivellä vuonna 
1947 kaupunginarkkitehti Hilding Ekelundin suunnitelmien mukaisesti. 
Koulurakennus siirtyi vuonna 2006 Helsingin pelastuslaitoksen käyt-
töön.

Haagan kansakoulu Steniuksentie 14 on kaupunginosainventoinnissa 
v. 1998 arvotettu huomattavan arvokkaaksi kohteeksi. Koulu on sekä 
arkkitehtonisesta, ympäristöllisestä että historiallisesta näkökulmasta 
arvoluokan 1 kohde. Inventoinnin mukaisesti rakennuksen arkkitehtuuri 
on huolellisesti detaljoitua 1920-luvun klassismia, rakennuksessa on 
arvokkaita koristeltuja sisätiloja. Kohteella on historiallista arvoa Haa-
gan kauppalan aikaisena koulurakennuksena. Kaupunkikuvassa raken-
nus muodostaa dominantin Kylätien katusuoran päätteenä, mikä tulee 
kaavamuutoksessa huomioida. Koulun säilyminen julkisessa käytössä 
on ensisijaista sen arvojen säilymiseksi.

Rakennuksen julkisivut ja arvokkaat sisätilat ovat säilyneet ja niitä on 
kunnostettu rakennushistorialliset arvot huomioiden. Tulevassa asema-
kaavassa rakennuksen ulkoasu sekä arvokkaat sisätilat porrashuone ja 
juhlasali tulee varustaa niiden arvot turvaavalla merkinnällä. Erillinen 
länsijulkisivuun liittyvä sisäänkäyntirakennus sopii heikosti rakennusko-
konaisuuteen. Koulupihaan kuuluvat elementit, kiviaita ja kadunvarren 
istutukset ovat tärkeitä miljöön elementtejä, jotka tulee säilyttää tai uu-
sia alkuperäisen mukaisesti. Kaavamuutoksessa tulee huomioida tavoi-
te katutilan väljyydestä, joka puutarhakaupungin perinteitä ylläpitäväs-
sä ympäristössä on tärkeää. Sen katukuvaan eivät kuulu kadun molem-
min puolin tontinrajaan rakennetut vastakkaiset rakennukset.

Steniuksentie 20

Steniuksentie 20 kiinteistö, alk. Matti ja Maija –koti, on arkkitehti Matti 
Hakalan vuonna 1961 suunnittelema asuntolarakennus. Rakennus on 
inventoinnissa v. 1998 luokiteltu arkkitehtoniselta arvoltaan luokkaan 3, 
ts. säilyväksi rakennukseksi. Modernistisen kolmikerroksisen tiiliraken-
nuksen arkkitehtuuri on säilynyttä, selkeäpiirteistä ja huolellisesti detal-
joitua. Kaupunginmuseon kannan mukaan ensisijaista on rakennuksen 
säilyttäminen ja sille uuden käytön hakeminen.

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 22.3.2017

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1282-00/17 koskien Etelä-Haagan 
(29.ko) asemakaavan muutosta, Steniuksenkatu 14 ja 20. Määräaika 
on 24.3.2017 mennessä.

Etelä-Haagassa Steniuksentien varrella tutkitaan kahden tontin käyttö-
tarkoituksen muutosta ja täydennysrakentamista. 

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaan.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedo-
nantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 13.03.2017 § 19

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt pelastuslaitoksen lausuntoa 
koskien asemakaavamuutosta osoitteissa Steniuksentie 14 ja 20.

Asemakaavan muutos koskee Etelä-Haagassa sijaitsevien entisen pe-
lastuskoulun (alun perin Haagan kansakoulun) tonttia osoitteessa Ste-
niuksentie 14 sekä Pääkaupunkiseudun turvakodin tonttia osoitteessa 
Steniuksentie 20.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa vuonna 1928 valmistu-
neen, tällä hetkellä tyhjillään olevan, koulurakennuksen muuttaminen 
asuinkäyttöön sekä täydentävien asuinrakennusten sijoittaminen tontil-
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le. Lisäksi tavoitteena on suojella historiallisesti ja rakennustaiteellisesti 
merkittävän koulurakennuksen ulkoasu ja arvokkaimmat sisätilat.

Turvakodin tontilla tavoitteena on tutkia tontin käyttötarkoituksen muut-
tamista asumiseen. Turvakotitoiminta on siirtymässä pois Etelä-Haa-
gasta.

Suunniteltu asemakaavamuutos ei olennaisilta osiltaan vaikuta pelas-
tustoimintaan.

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi


