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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Malmin aluekeskuksen tuntumassa sijaitsevan yksityisen vanhusten 
palvelutalon kaksikerroksinen eteläosa korotetaan kahdella kerroksella 
(n. 900 k-m2), jolloin saadaan 16 uutta palveluasuntoa. Nelikerroksinen 
pohjoisosa säilyy nykyisellään. Yleinen pysäköintialue muutetaan auto-
paikkojen korttelialueeksi.   
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty kiinteistön omistajan aloitteesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta ei ole esitetty mielipiteitä. 
 
Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä kaupungin ilmoi-
tustaululla, kaupunkisuunnitteluvirastossa ja viraston internetsivuilla. 
Malmin Seudun Omakotiyhdistys ry on jättänyt mielipiteen (26.6.2012), 
jossa ilmoitetaan, että yhdistyksellä ei ole huomauttamista asemakaa-
van muutokseen. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi asemakaavan muutosehdotuk-
sen hyväksymistä. 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin 
lausunnot. Muistutuksia ei esitetty. Lausunnoissa esitettiin asuntojen 
suuntaukseen ja rakennuksen poistumistiejärjestelyihin kohdistuvia 
huomautuksia. Asemakaavan muutosehdotukseen ei tehty muutoksia.  
 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. 
 

Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. 
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Yleiskaava  

 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003) alue 
on kerrostalovaltaisen asumisen ja toimitilojen käyttöön merkityllä alu-
eella. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. 
 

Asemakaavat 
 
Alueella on voimassa asemakaava nro 10723 (hyväksytty 18.3.1999). 
Tontti 38320/7 on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien asuin-
rakennusten korttelialuetta, johon saa sijoittaa vanhusten palvelukes-
kuksen siihen liittyvine asuntoineen (YSA-1). Rakennusoikeus on 2 500 
k-m2. Vieressä on yleinen pysäköintialue (LP-1), jonka autopaikoista 
enintään 50 % saa käyttää palvelutalon tarpeisiin. Pysäköintialueen läpi 
on sallittu ajoyhteys tonteille 38320/6 ja 7.  
 

 
 
Rakennusjärjestys 

 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
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Kiinteistörekisteri  

 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.  
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 9.8.2012. 
 

Maanomistus 
 
Alue on kaupungin omistuksessa. Palvelutalon tontti on vuokrattu Milja-
kiinteistöt Oy:lle. 
 

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö 
 

Vuonna 2003 valmistuneessa palvelukeskuksessa on 28 vanhusten 
palveluasuntoa ja erilaista päivätoimintaa. Viereisen tontin vehreässä 
pihapiirissä on vanhusten virkistyskeskuksena toiminut suojeltu raken-
nus. Pysäköintialueeseen rajautuu Yrjölänpuisto, muualla lähiympäris-
tössä toimisto- ja liikerakennuksia sekä kerrostaloasutusta. 

 
Yhdyskuntatekninen huolto 

 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.  
 

Maaperä 
 
Olemassa olevan tiedon mukaan alueen maaperä on moreenia. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Latokartanontien ja Malmin asematien liikenteestä aiheutuu melua ja 
päästöjä. Latokartanontien liikenne-ennuste vuodelle 2020 on 20 000 
ajon./vrk ja Malmin asematien 8 000 ajon./vrk. Vuonna 1999 hyväksy-
tyn asemakaavan laadinnan yhteydessä on tehty meluselvitys, jonka 
perusteella kaavassa on ulkoseinän ääneneristysvaatimus 35 dB. Sel-
vityksen lähtökohtana on ollut liikennemääräennuste vuodelle 2020 La-
tokartanontiellä 20 000 ajon./vrk ja Malmin asematiellä 8 000 ajon./vrk. 
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3 
TAVOITTEET 

 
Kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä vanhusten palveluasumista ja 
samalla kohentaa kaupunkikuvaa. 
 

4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Rakennuksen pohjoisosa on nelikerroksinen, eteläosa kaksikerroksinen 
ja sen korottaminen nelikerroksiseksi on luontevaa ja taloudellista. Alu-
eella ei ole käyttöä yleiselle pysäköintialueelle, joten se muutetaan au-
topaikkojen korttelialueeksi.  
 

Mitoitus 
 
Palvelukeskuksen tontti on 2 159 m2 ja pysäköintialue 468 m2 eli muu-
tosalueen pinta-ala on yhteensä 2 627 m2. Voimassa olevan asema-
kaavan mukaan rakennusoikeutta on 2 500 k-m2 ja kaavamuutos mah-
dollistaa 900 k-m2:n lisäyksen. 
 

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten  
korttelialue (YSA-1) 

 
Tontti 38320/7 säilyy sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien ra-
kennusten korttelialueena, johon saa sijoittaa vanhusten palvelukes-
kuksen siihen liittyvine asuntoineen (YSA-1). Kaksi lisäkerrosta nostaa 
rakennusoikeutta 900 k-m2 eli uusi rakennusoikeus on 3 400 m2. Jul-
kisivumateriaalina tulee käyttää nykyisen rakennuksen mukaisesti pai-
kalla muurattua vaaleaa tiiltä ja/tai rappausta.  
 

Autopaikkojen korttelialue (LPA) 
 
Yleinen pysäköintialue muutetaan autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) 
ja ajoyhteys tonteille 38320/6 ja 7 säilyy. Palvelukeskuksen norminmu-
kaiset 14 autopaikkaa tulee sijoittaa autopaikkojen korttelialueelle. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Alueella on olemassa oleva tarvittava teknisen huollon verkosto. Ase-
makaavan toteuttaminen ei edellytä teknisen huollon lisärakentamista 
tai johtosiirtoja. 
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Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 
 
Maaperä on moreenia. Rakennukset perustetaan anturoilla maan va-
raan. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Helsingin meluselvityksen (2012) mukaan melutaso (LAeq 7 - 22) palvelu-
talon tontilla ylittää valtioneuvoston päätöksen mukaisen ohjearvon 55 
dB. Eteläpuolella oleva Yrjölänpuisto sekä vanhusten virkistyskeskuk-
sen ympäristö tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden viihtyisään ulko-
oleskeluun palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. 
 

 
 
 

Asemakaavan muutos mahdollistaa 16 uuden asunnon toteuttamisen. 
Asunnot ovat pieniä, joten osa asunnoista avautuu Latokartanontien 
puoleiselle julkisivulle. Viitesuunnitelman mukaan kaikissa asunnoissa 
on parvekkeet. Asuinviihtyvyyden lisäämiseksi parvekkeet tulee lasit-
taa. Latokartanontien katualueella liikenteen aiheuttamien ilman epä-
puhtauksien pitoisuudet voivat ajoittain kohota korkeaksi, joten asuin-
huoneistot on varustettava koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. 
Tuloilman sisäänottoa ei saa järjestää Latokartanontien puolelta. 
 

Päiväajan melutaso (LAeq7 - 22) palvelutalon tontilla. Keltainen vyöhyke 55 - 60 dB. 
(Helsingin meluselvitys 2012.) 
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5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Rakennuksen korottaminen on luontevaa, taloudellista ja vaikutus kau-
punkikuvaan on positiivinen. Tehokkuuden noston vaikutukset liiken-
teen ja pysäköinnin sujuvuuteen eivät ole merkittäviä. Asemakaavan 
toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 

 
6 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Milja-Kiinteistöt Oy (kiinteistön 38320/7 omistaja) ja tontin vuokraaja 
Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry ovat hakeneet kaavamuutosta 
(saapunut 8.8.2011).  
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 2.6.2012).   
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.  
 
Osallisille lähetettiin asemakaavan muutosluonnos (kirje päivätty 
2.6.2012).  
 
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävä-
nä 2.–29.6.2012 kaupungin ilmoitustaululla, kaupunkisuunnitteluviras-
tossa ja viraston internetsivuilla.  
 

Viranomaisyhteistyö  
 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kiinteis-
töviraston, rakennusviraston, sosiaaliviraston, ympäristökeskuksen 
ja Helen Sähköverkko Oy:n kanssa. 
 

Esitetyt mielipiteet 
 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 1 mielipide, jossa Malmin Seudun Omakotiyhdistys ry 
(26.6.2012) ilmoittaa, ettei yhdistyksellä ole huomauttamista asema-
kaavan muutokseen. 
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Helsingin kaupungin ympäristökeskus (24.5.2012) ilmoittaa kannan-
otossaan, että Latokartanontien liikenteen melu- ja ilmanlaatuhaitat tu-
lee ottaa huomioon. Helsingin meluselvityksen mukaan melutaso tontil-
la ylittää valtioneuvoston päätöksen mukaisen ohjearvotason 55 dB. 
Asuntoja ei tulisi suunnata yksinomaan Latokartanontielle päin ja par-
vekkeet tulisi suunnata pihan puolelle. Myös ulko-oleskelutilojen me-
lusuojausmahdollisuudet tulisi selvittää. 
 
Ympäristökeskuksen kannanotto on otettu huomioon siten, että kaa-
vaan on lisätty melusuojausta koskevia määräyksiä. 
 

Lausunnot  
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 12.10.–
12.11.2012. 
 
Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistövirasto, rakennusvi-
rasto, sosiaalivirasto, pelastuslautakunta, ympäristölautakunta, Helsin-
gin Energia -liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy ja Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut Vesihuolto. Muistutuksia ei esitetty. 
 
Ympäristölautakunnan lausunnossa esitettiin, että melu- ja ilmanlaatu-
haittojen vuoksi asuntoja ei tulisi suunnata yksinomaan Latokartanon-
tien puolelle. Lisäksi parvekkeet tulisi suunnata sisäpihalle päin, jossa 
ilmanlaatu- ja melutilanne on parempi. 
 
Pelastuslautakunta totesi, että rakennuksen kerrosmäärän lisääntyessä 
tulee kiinnittää huomiota uusien tilojen poistumisjärjestelyjen riittävyy-
teen. Poistuminen tulee järjestää ensisijaisesti kahta osastoitua porras-
käytävää pitkin tai vaihtoehtoisesti tarvittavin pelastustiejärjestelyin. 
 
Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 
 
Kaavaehdotusta ei ole muutettu lausuntojen johdosta, koska melu- ja 
ilmanlaatuhaitat on otettu huomioon kaavamääräyksissä ja alueen välit-
tömässä läheisyydessä on viihtyisiä paikkoja myös ulko-oleskeluun. 
Poistumisjärjestelyjen riittävyys tulee arvioitavaksi rakennusluvan ha-
kemisen yhteydessä. 
 

7 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 25.9.2012 ja se päätti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä. 
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Kaupunkisuunnitteluvirasto totesi (5.3.2013) kirjeessään kaupunginhal-
litukselle, etteivät annetut lausunnot anna aihetta muuttaa asemakaa-
van muutosehdotusta. 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto korjasi (28.5.2013) kaavaselostusta maan-
omistustiedon osalta. 
 
 
Helsingissä 28.5.2013 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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MALMI, LATOKARTANONTIE 9
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee palvelutalo Miljan tonttia
osoitteessa Latokartanontie 9 (38320/7) ja yleistä pysä-
köintialuetta.

Nykytilanne

Palvelutalo on valmistunut vuonna 2003. Talossa on 26
ikäihmisille tarkoitettua palveluasuntoa ja tehostettu pal-
veluasumisyksikkö sekä erilaisia palvelutiloja. Pysäköin-
tialueelta on ajoyhteys viereiseen Malmin virkistyskes-
kukseen.

Mitä alueelle suunnitellaan

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaksiker-
roksisen osan korottaminen kahdella kerroksella (n. 900
kerrosalaneliömetriä), jolloin saadaan 16 uutta asuntoa.
Nelikerroksinen pohjoisosa säilyy nykyisellään. Pysä-
köintialueelle ei tule muutoksia.

Aloite

Asemakaavan muutosta on hakenut
Milja-Kiinteistöt Oy.

Maanomistus

Milja-Kiinteistöt Oy omistaa tontin ja
kaupunki pysäköintialueen.

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavas-
sa vuodelta 1999 tontti on sosiaali-
tointa ja terveydenhuoltoa palvele-
vien asuinrakennusten korttelialu-
etta, johon saa sijoittaa vanhusten
palvelukeskuksen siihen liittyvine
asuntoineen (YSA-1). Rakennusoi-
keus on 2 500 kerrosalaneliömetriä.
Vieressä on yleinen pysäköintialue
(LP-1), jonka autopaikoista enintään
50 % saa käyttää palvelutalon tar-
peisiin. Pysäköintialueen läpi on sal-
littu ajoyhteys viereiselle tontille.

Yleiskaava 2002:ssa alue on ker-
rostalovaltaisen asumisen ja toimiti-
lojen käyttöön merkityllä alueella.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvit-
taessa muut asiantuntijat arvioivat
kaavan toteuttamisen vaikutuksia
liikenteeseen ja kaupunkikuvaan
kaavan valmistelun yhteydessä.
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Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lä-
hetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto on esillä 4.6.–29.6.:
 kaupunkisuunnitteluvirastossa,

Kansakoulukatu 3, 1. krs
 kaupungin ilmoitustaululla,

Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt").

Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupun-
kisuunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen
viimeistään 29.6.2012 kirjallisesti osoittee-
seen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus esitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle syksyllä 2012.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvit-
taessa viranomaisten lausunnot. Kaavaeh-
dotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävil-
läoloaikana. Tavoitteena on, että kaavaeh-

dotus on kaupunginhallituksen ja kaupun-
ginvaltuuston käsiteltävänä talvella 2013.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Malmi-Seura, Malmin Seudun Omako-

tiyhdistys ry
 Helsingin Yrittäjät
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kiin-

teistöviraston tonttiosasto ja tilakeskus,
rakennusvalvontavirasto, rakennusviras-
to, ympäristökeskus ja sosiaalivirasto

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palvelusta:
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla.

Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden

kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)

 www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä
nyt!)

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Eeva-Liisa Hamari
puhelin 310 37300
sähköposti eeva-liisa.hamari(a)hel.fi



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 01.10.2012

Kaavan nimi Latokartanontie 9

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 25.09.2012

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 15.05.2012

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 09112143

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,2627 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
0,2627

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,2627 100,0 3400 1,29 0,0000 900

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä 0,2159 82,2 3400 1,57 0,0000 900

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 0,0468 17,8     0,0000  

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä          

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,2627 100,0 3400 1,29 0,0000 900

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä 0,2159 82,2 3400 1,57 0,0000 900

YSA 0,2159 100,0 3400 1,57 0,0000 900

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 0,0468 17,8     0,0000  

LP         -0,0468  

LPA 0,0468 100,0     0,0468  

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            
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Ote yleiskaavasta 2002
Malmi, tontti 38320/7 (Milja)
Liite kaavaan nro 12143

Ote yleiskaavasta 2002
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T NYKYINEN TIETOLIIKENNEKAAPELI

NYKYINEN 20 kV:n S˜HKÖMAAKAAPELIZ20
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Energiahuolto ja tietoliikenne          


