
HELSINGIN KAUPUNKI

ASEMAKAAVOITUS             KAAVANRO 12616

KONALA, KOLSARINTIE 7-11
32. KAUPUNGINOSA (KONALA)

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS





HELSINGIN KAUPUNKI 1 (19)
ASEMAKAAVOITUS Hankenro 0740_59

HEL 2019-006748

ASEMAKAAVAN SELOSTUS
ASEMAKAAVAKARTTA NRO 12616
PÄIVÄTTY 5.5.2020

Asemakaavan muutos koskee:

Helsingin kaupungin
32. kaupunginosan (Konala)
korttelin 32016 tontteja 1 3

Kaavan nimi:
Konala, Kolsarintie 7-11, asemakaavan muutos

Laatija:
Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu

Vireilletulosta ilmoittaminen: 26.8.2019
Nähtävilläolo (MRL 65 §): 19.2. 19.3.2020
Kaupunkiympäristölautakunta: 5.5.2020
Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto
Voimaantulo:

Alueen sijainti:
Alue sijaitsee Konalassa Kolsarintien kerrostaloalueella. Alueen
läheisyydessä itäpuolella kulkee Ristipellontie ja Vihdintie.
Helsingin keskustaan on kaava-alueelta noin 10 km.



2 (19)

YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Asemakaavoitus: Lotta Aulamo, arkkitehti
Kaavapiirtäminen ja avustaminen:

Samu Lehtolainen, suunnitteluavustaja
Anna Liisanantti, kaavoitussihteeri

Liikenne- ja katusuunnittelu: Eeva Väistö, liikenneinsinööri
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu: Tiina Uusitalo, maisema-
arkkitehti

Teknistaloudelliset asiat:
Tomi Varjus, diplomi-insinööri
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit:
Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies
Mirva Koskinen, tiimipäällikkö

Rakennusvalvontapalvelut: Pirjo Pekkarinen-Kanerva, arkkitehti
Ympäristöpalvelut: Eeva Pitkänen, tiimipäällikkö

Hakijataho
Asunto Oy Kolsarintie 7-11/ Rakennusliike Lapti Oy

Hankesuunnittelu

Jarkko Kettunen, arkkitehti, Arkkitehtitoimisto AJAK Oy



3 (19)

SISÄLLYSLUETTELO

ASEMAKAAVAN KUVAUS ................................................................................. 5
Tavoitteet .......................................................................................................... 5
Mitoitus .............................................................................................................. 5
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet ........................................................... 6
Liikenne ............................................................................................................. 7
Palvelut ............................................................................................................. 7
Esteettömyys ..................................................................................................... 8
Luonnonympäristö ............................................................................................. 8
Ekologinen kestävyys ........................................................................................ 9
Suojelukohteet .................................................................................................. 9
Yhdyskuntatekninen huolto ............................................................................. 10
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen ................................................................................................ 10
Ympäristöhäiriöt .............................................................................................. 10
Vaikutukset ...................................................................................................... 11

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT .................................................................. 13
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET ....................................................... 16



4 (19)

LIITTEET
1 Seurantalomake
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3 Kuvat ja kartat

 Ilmakuva
 Asemakaavakartta ja määräykset
 Havainnekuva

4 Viitesuunnitelma (sisältää varjostavuustutkielman ja pelastuskaavion)
(Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, 14.1.2020)
5 Hulevesien hallintasuunnitelma (Sitowise, 17.1.2020)
6 Ote Helsingin kaupungin meluselvityksestä 2017

LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA

 Vuorovaikutusraportti
 Konalan täydennysrakennusmahdollisuuksien selvitys (Kaupunkisuun-

nitteluvirasto 2010



5 (19)

TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee asuinkerrostalojen korttelialuetta,
joka sijaitsee Kolsarintien ja Kolsarinkujan risteyksen luoteispuo-
len kulmauksessa. Kaavaratkaisu mahdollistaa yhden uuden 7-
kerroksisen kerrostalon rakentamisen. Nykyiset asuinkerrostalot
säilyvät ennallaan. Näiden osalta kaavakarttaan on päivitetty ra-
kennusten rakennusaloja ja lisätty rakennusaloille 50 k-m2 raken-
nusoikeutta. Uudet pysäköintipaikat sijoittuvat uudisrakennuksen
tontille. Uudisrakentamista ja pihajärjestelyjä ohjataan kaavamää-
räyksin. Tavoitteena on kaava-alueen täydennysrakentamisen
mahdollistaminen Helsingin yleiskaavan (2016) periaatteiden ja
kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Uutta asuntokerrosalaa tulee kortteliin yhteensä 2450 k-m2. Asu-
kasmäärän lisäys on arviolta 60 asukasta. Alueen korttelitehok-
kuus kaavamuutoksen jälkeen on noin e=0,65. Alueen korttelite-
hokkuus ilman kaavamuutosta on noin e=0,40.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on olemassa olevan kaupunkiraken-
teen tehostaminen. Uudisrakentaminen on tavoitteena sovittaa ole-
massa olevaan rakennettuun ympäristöön.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista
- Edistetään kestävän kaupunkirakenteen muodostumista täyden-
nysrakentamalla
- Huolehditaan asuntotuotannon edellytyksistä.
- Huomioidaan Hiilineutraali Helsinki 2035  toteutusohjelman ta-
voitteet, muun muassa:
- sovelletaan riittävää tonttikohtaista viherrakennetta ja hulevesien
hallintaa ohjaavaa Helsingin viherkerroinmenetelmää

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 10 717 m2.

Kaavaratkaisun myötä alueen kerrosala kasvaa 2450 k-m².
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kolsarintien ympäristön kerrostaloalue on rakentunut suurilta osin
1960-luvun alkupuolella. Ympäristö on rakentunut Konalan etelä-
osan asuinaluetta koskeneen ensimmäisen asemakaavan perus-
teella (nro. 5151, 1962) yleisilmeeltään väljäksi ja vehreäksi. Alu-
eella on 4 6-kerroksisia piste- ja lamellitaloja, joiden pihat ovat
pääasiassa avoimia ja aitaamattomia. Pysäköinti on Kolsarintien
alueella järjestetty tonteille maantasoon. Kaavamuutosalueella on
kolme olemassa olevaa, 6-kerroksista pistetaloa, joiden pysäköinti
sijaitsee korttelialueen pohjoisosassa. Kaavamuutosalueen etelä-
puolelle on vuonna 2007 tullut voimaan asemakaavan muutos,
jonka myötä kaava-alueen kaakkoispuolelle, Kolsarintien ja Vähä-
tuvantien risteykseen on rakentunut kaksi 6-kerroksista asuinker-
rostaloa 2010-luvulla.

Kaavaratkaisu

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Uusi rakennusala on kaavaratkaisussa sijoitettu korttelin 32016
Kolsarintien ja Kolsarinkujan kulmaukseen omalle tontilleen. Ra-
kennusalalle saa rakentaa enintään seitsemänkerroksisen asuin-
kerrostalon. Uuden rakentamisen vaatima pysäköinti on sijoitettu
rakennusalan pohjoispuolelle. Piha-alue sijoittuu uuden rakennus-
alan länsipuolelle. Nykyisten rakennusten osalta kaavakarttaan on
päivitetty rakennusten rakennusaloja ja lisätty olemassa olevien
rakennusten rakennusaloille 50 k-m2 rakennusoikeutta.

Asemakaavassa on useita rakentamista ja ulkoalueiden toteutta-
mista ohjaavia määräyksiä. Rakennusten tulee arkkitehtuuriltaan,
kattomuodoiltaan ja väritykseltään sopia olemassa olevaan raken-
nuskantaan. Julkisivujen pääasiallinen julkisivumateriaali tulee
olla paikalla muurattu tiili tai paikalla muuratun tiilen päälle tehty
rappaus. Rakennuksen julkisivujen tulee olla vaaleita. Teknisten
laitteiden tulee olla osa rakennuksen arkkitehtuuria. Katolle sijoi-
tettavan ilmanvaihtokonehuoneen tulee olla julkisivulinjasta si-
säänvedetty. Kolsarintien ja Kolsarinkujan vastaisia parvekkeita ei
saa kannattaa maasta. Parvekkeet saa rakentaa rakennusalan
estämättä. Tontilla 32016/6 Kolsarinkujan varrella maantasoker-
roksen tiloissa tulee olla suuria ikkunoita. Parvekkeet tulee lasit-
taa liikennemelua vastaan. Tontilla 32016/6 porrashuoneesta tu-
lee olla yhteys läpi talon maantasokerroksessa. Porrashuonee-
seen tulee saada luonnonvaloa. Tontille 32016/6 saa rakentaa
polkupyöräsuojan ja jätetilan rakennusalan estämättä. Tontille
32016/6 saa rakentaa autosuojan. Talousrakennukset saa raken-
taa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.
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Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki-
ja oleskelualueina tai pysäköimiseen, tulee istuttaa ja niillä oleva
elinvoimainen puusto säilyttää. Tonteilla tulee maasto, piha-alueet
ja kulkureitit muotoilla tukimuureja ja jyrkkiä luiskia välttäen. Tuki-
muurien tulee olla luonnonkivipintaisia tai paikalla valettuja. Tontit
tulee aidata katualueita vastaan pensasaidalla. Tonttien välisiä ra-
joja ei saa aidata. Liittyminen toiseen tonttiin tulee toteuttaa sau-
mattomasti.

Uudelle tontille ajetaan Kolsarinkujalta. Pysäköintipaikat sijaitse-
vat tontin 32016/6 pohjoispuolella maantasossa. Pysäköintialu-
eella on tontin reunassa katoksen rakennusala.

Liikenne

Lähtökohdat

Kolsarintie on paikallinen kokoojakatu, joka välittää liikennettä
Ristipellontien teollisuusalueen ja Konalantien välillä. Liikenne-
määrä kaava-alueen kohdalla on arviolta 4 500 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. Kadun leveys on 9 metriä. Kolsarintiellä on kolmimetri-
set jalkakäytävät kadun molemmin puolin ja keskisaarrekkeellinen
suojatie. Konalantien bussipysäkille (linjat 39, 39B, 39N ja 51) on
matkaa 400 metriä. Lähibussi numero 36 (Hankasuontie  Pirkko-
lan liikuntapuisto) kulkee Kolsarintie 7 11 ohi. Pyöräliikenne on
ajoradalla.

Kolsarinkuja on noin 135 metriä pitkä asuntokatu, jonka jalkakäy-
tävä on kadun länsireunalla. Liikennemäärä on arviolta 200 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Pysäköinti on sallittu kadun toisella puo-
lella ja kadun päässä on lisäksi kohtisuoraa pysäköintiä. Kolsarin-
kujalta on kävely-yhteys liikuntapuistoon ja Viktor Hartwallin po-
lulle.

Kaavaratkaisu

Uuden asuintontin 32016/6 tonttiliittymä tulee Kolsarinkujalle, noin
30 metrin päähän Kolsarintiestä.

Palvelut

Lähtökohdat

Kaava-alueen lähipalvelut löytyvät alueen pohjoispuolelta vajaan
400 metrin päästä Konalan keskusta-alueen Ristikon kauppakes-
kuksesta, joka tarjoaa monipuolisia kaupallisia palveluita. Konalan
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työpaikka-alueelle, Vihdintien ja Ristipellontien varteen on keskit-
tynyt viime vuosien aikana erilaisia urheilu-ja liikuntapalveluja. Ko-
nalan liikuntapuisto sijaitsee Kolsarintien varressa lähellä kaava-
aluetta. Julkisia palveluita Konalan alueella on melko vähän. Ko-
nalan alakoulu ja päiväkoti sijaitsevat Konalantien länsipuolella.
Lähin kirjasto sijaitsee Pitäjänmäessä, noin 1,5 km etäisyydellä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei lisää palveluiden määrää alueella. Kaavan mah-
dollistama täydennysrakentaminen ja asukasmäärän lisäys voi
kuitenkin edistää olemassa olevien palvelujen säilymistä ja vaikut-
taa niiden kehittymisedellytyksiin.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Kaavamuutosalue on rakennettua kaupunkiympäristöä, jossa
tonttien piha-alueet ovat väljiä ja yleisilmeeltään vehreitä. Kaava-
muutosalueella ei ole erityisiä luonto- tai virkistysarvoja.

Alue kuuluu Mätäjoen valuma-alueeseen ja on topografialtaan
kumpuilevaa. Piha-alueet ovat nurmipintaisia ja vettä läpäiseviä.
Vettä pidättävät asfaltoidut pysäköintialueet sijoittuvat kiinteistöjen
pohjoisosaan. Alueen maasto laskee pohjoisessa ja idässä ja alu-
een korkein kohta sijoittuu uuden muodostuvan tontin lounais-
osaan. Korkeusasemat kaavamuutosalueella ja sen lähistössä
vaihtelevat + 24.4 ja +18.5 välillä, Kolsarintie nousee idästä län-
teen, korkeuden ollessa uuden rakennusalan lähistöllä n. +21.1.
Kolsarinkuja laskee pohjoiseen ja korkeus on suunnitellun uuden
tonttiliittymän kohdalla n. +20.6.

Kaavaratkaisu

Alueelle tyypillisen vehreyden säilyttämiseksi kaavassa on an-
nettu tontteja koskevia määräyksiä pihojen istuttamisesta, raken-
teista ja niiden laatuvaatimuksista. Tonteilla tulee istuttaa rakenta-
matta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki- ja oles-
kelualueina tai pysäköimiseen. Istutettavilla alueilla oleva elinvoi-
mainen puusto tulee säilyttää. Tontit tulee aidata katualueita vas-
taan pensasaidalla.
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Tonttien vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen
tavoiteluku. Kaavaratkaisu edellyttää hulevesien viivyttämistä.
Kaavamääräyksiin on kirjattu:

 vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia huleve-
siä tulee viivyttää siten, että viivytyspainanteiden, altaiden tai säili-
öiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 kuutiometriä jokaista sataa
vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden, ja niissä tulee olla

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Alueelle on rakennettu yhdyskuntatekninen verkosto. Alueella on
hyvät julkisen liikenteen yhteydet. Lisäksi Kolsarintie 7 11 lähialu-
eelta löytyvät kattavat kaupalliset palvelut. Kaavamuutosalueen
rakennettava tonttimaa on nykyisin pääasiassa nurmikenttää.

Kaavaratkaisu

Kaavamuutoksen mahdollistama täydennysrakentaminen tehos-
taa olemassa olevaa kaupunkirakennetta toimivien joukkoliiken-
neyhteyksien varrella ja lähellä useampia päivittäisiä palveluja.
Kaavaratkaisu tukeutuu olemassa olevaan infrastruktuuriin eikä
edellytä yhdyskuntatekniseen verkkoon suuria muutoksia. Kortte-
lin tehostaminen ei oleellisesti vähennä kaavaratkaisun uuden,
korttelin kaakkoisosan tontin olemassa olevaa puustoa. Lisäksi
kaavaratkaisu tukee korttelin olemassa olevien rakennusten säily-
mistä mahdollistaen peruskorjauksia maankäytön kehittämisestä
saatavien tulojen kautta.

Kaavamääräyksiin on kirjattu:
 Tontilla 32016/6  tulee soveltaa matalaenergiarakentamisen pe-

riaatteita tai hyödyntää/tuottaa uusiutuvaa energiaa. Mikäli uusiu-
tuvaa energiaa tuotetaan tontilla, uusiutuvan energian tuottami-
seen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana rakennusten arkki-
tehtuuria.

Talous

Suojelukohteet

Kaavamuutosalueella ei ole suojelukohteita.
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Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Kaava-alueella, uudisrakennukselle muodostettavan tontin poh-
joispuolella, kulkee nykyistä tonttia 32016/2 palveleva kaukoläm-
pöjohto. Lisäksi Kolsarinkujan ja Kolsarintien puolilla lähellä katu-
alueen ja tontin rajaa kulkee sähkö- ja tietoliikennejohtoja.

Kaavaratkaisu

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ei edellytä muutoksia tai
lisärakentamista yhdyskuntateknisen huollon järjestelmiin. Uu-
della tontilla 32016/6 sijaitseva tonttien välinen kaukolämpöyhteys
tulee säilyttää ja tarvittavat johtosiirrot tulee hyväksyä johdon
omistajalla. Asemakaavassa on annettu määräys yhteyden säilyt-
tämisestä.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maaperä koostuu 1-3 metriä paksusta täyttökerroksesta, jonka
alapuolella on yli 3 metriä paksu kitkamaakerros. Kaavamuutos-
alueen täytemaakerros on rakennettu 50 60-lukujen vaihteessa.

Lähialueilla sijaitsevien pohjaveden havaintopisteiden perusteella

Kaavaratkaisu

Maaperä on rakennettavuudeltaan normaalia. Perustamistapa
määritetään toteutussuunnitteluvaiheessa tarkempien pohjatutki-
musten perusteella.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Kolsarintien liikenne aiheuttaa kadun läheiselle alueelle melua.
Myös Vihdintien ja Kehä I:n liikenne aiheuttavat alueelle ulottuvaa
taustamelua. Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 ja Kolsa-
rintien nykyisen liikennemäärän noin 4500 ajoneuvoa/vrk perus-
teella arvioituna ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvon
(55dB) ylitysalue kattaa noin puolet kaavan korttelialueesta.
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Kaavamuutosalueella ei ole tehty maaperän pilaantuneisuusselvi-
tyksiä. Helsingin kaupungin tietojärjestelmässä tai kansallisessa
maaperän tilan tietojärjestelmässä kaavamuutosalueelta tai sen
välittömästä läheisyydestä ei ole mainintaa toiminnasta, joka olisi
aiheuttanut tai saattanut aiheuttaa maaperän pilaantumista.

Kaavaratkaisu

Katuliikenteen melusta johtuen uudelle tontille 32016/6 on vaike-
asti järjestettävissä leikki- ja oleskelupihaa, jossa alitetaan mitoit-
tava melutason päiväohjearvo 55 dB ulkona. Tämän takia kaa-
vassa määrätään tonttien 32016/4, 32016/5 ja 32016/6 leikki- ja
oleskelualueen yhteisjärjestelystä. Lisäksi kaavassa on annettu
uutta tonttia koskien meluntorjunnan jatkosuunnittelua koskeva
määräys, jolla varmistetaan melutason ohjearvojen saavuttami-
nen sisätiloissa.

Alueen maaperän tila on tuntematon. Maaperän haitta-ainepitoi-
suuksien selvittäminen etenkin leikki- ja oleskelualueilla on suosi-
teltavaa.

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityi-
sessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauk-
sia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käy-
tävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisu mahdollistaa täydennysrakentamisen olemassa
olevaan kaupunkirakenteeseen lähellä Konalan keskusta-alueen
palveluja. Uusi rakentaminen on kaavamerkinnöin- ja määräyksin
sovitettu alueen nykyiseen rakennuskantaan.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kaavaratkaisun myötä alueen ilme muuttuu rakennetummaksi.
Kaavamuutoksessa alueelle osoitettu uusi rakennusala on sijoi-
tettu alueen kaakkoiskulmaan siten, että tonttien piha-alueet säily-
vät luonteiltaan yhä avoimina ja osa tontin nykyisestä puustosta
on mahdollista säilyttää.



12 (19)

Kaavaratkaisussa on kiinnitetty huomiota lisääntyvien hulevesien
määrään antamalla määräys hulevesien hallinnasta ja edellytetty
alueen vihertehokkuuden täyttävän Helsingin viherkertoimen ta-
voiteluku.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Uuden asuinrakennuksen rakentaminen ei muuta Kolsarinkujan
ympäristön liikenteen olosuhteita juurikaan. Asukkaiden tuottama
lisäys Kolsarintien liikenteeseen on arviolta 40 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. Liikennemäärän lisäyksellä ei ole vaikutusta kadun ka-
pasiteettiin tai turvallisuuteen. Laskennalliset kolme vieras-
pysäköintipaikkaa löytyvät Kolsarinkujalta ja/tai Kolsarintieltä.
Kaavaratkaisussa uusi tonttiliittymä sijoittuu Kolsarinkujalle, jossa
se vie kadulta 1 2 pysäköintipaikkaa. Tämä on vähän alueen tar-
jolla olevaan pysäköintipaikkamäärään nähden. Katujen kulmauk-
seen sijoittuva uusi rakennus ei estä näkemiä risteysalueella,
koska suojatien keskisaareke ohjaa liikenteen kauemmas Kolsa-
rinkujalta.

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ei edellytä muutoksia tai
lisärakentamista yhdyskuntateknisen huollon järjestelmiin.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kolsarintien kerrostaloalue täydentyy yhdellä uudella asuinkerros-
talolla. Kaavamuutosalueen olemassa olevat, 6-kerroksiset ker-
rostalot säilyvät ennallaan. Kaavan mahdollistama uusi kerrostalo
sijoittuu kaupunkikuvallisesti näkyvälle paikalle Kolsarintien ja Kol-
sarinkujan risteykseen ja on 7-kerroksisena kerroksen korttelin
muita rakennuksia korkeampi. Kolsarintien katukuvassa se erot-
tuu kadun varren rakennuksia korkeampana. Uudisrakennus si-
joittuu teiden kulmaukseen siten, että se tulee olemaan Kolsarin-
kujan itäpuolen naapurista lähimmillään n. 26 metrin päässä. Kol-
sarintien varren vehreä ja väljähkö kaupunkikuva säilyy.

Arkkitehtuuria, julkisivuväritystä ja materiaaleja koskevissa kaava-
määräyksissä on otettu huomioon, että uusi rakentaminen sopii
osaksi olemassa olevaa kaupunkikuvaa.

Pysäköinti on kaavaratkaisussa järjestetty naapureiden tapaan
maantasoon. Pysäköintipaikat eivät avaudu suoraan Kolsarin-
tielle.

Kaavamuutosalueilla ei ole kulttuuriperintökohteita.
Kaava-alueen ja sen lähiympäristön rakennuskanta on pääasi-
assa 1960-luvulta, Kolsarinkujan risteyksen eteläpuolen 2010-lu-
vun asuinkerrostaloja lukuun ottamatta.
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Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kannalta on oleel-
lista, että kaavaratkaisu perustuu olemassa olevan kaupunkira-
kenteen täydentämiseen ja tiivistämiseen hyödyntäen alueen ny-
kyistä infrastruktuuria.
Muuttuvan alueen lisääntyvää hulevesien hallintaa on ohjattu kaa-
vassa kaavamääräyksin. Lisäksi kaavassa edellytetään Helsingin
kaupungin viherkertoimen tavoiteluvun täyttymistä.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen ja
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä

Kaavan mahdollistaman asukaslisäyksen tuottama liikennemää-
rän lisäys on alueella varsin pieni (n. 40 ajoneuvoa/vrk.). Alueen
kävelijöiden ja pyöräilijöiden olosuhteet eivät siis juurikaan muutu.
Uudisrakennus katujen risteyksessä ei peitä autoilijan näkemää
Kolsarinkujan suunnasta. Kaavassa annetuilla määräyksillä luo-
daan edellytykset liikenteen melun kannalta terveellisen ja viih-
tyisän ympäristön aikaansaamiselle.

Viitesuunnitelman varjostavuusselvityksen avulla on selvitetty,
ettei kaavaratkaisun mahdollistamasta rakentamisesta aiheudu
kohtuutonta haittaa nykyiseen kaupunkirakenteeseen.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:

- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutok-
sen vaikutuksiin

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on Asuntovaltaista aluetta A3. Aluetta kehitetään pääasiassa
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asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalve-
lujen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa 0,4 1,2.  Nyt laa-
dittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on Esikaupungin pin-
takallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleis-
kaavan mukainen.
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Asemakaavat

Alueella on voimassa alueen ensimmäinen asemakaava nro 5151
(vahvistettu 6.11.1962). Voimassa olevassa asemakaavassa alue
on merkitty asuntokerrostalojen korttelialueeksi. Asemakaavaan
on merkitty rakennusalat ja rakennusalojen enimmäiskerroslu-
vuksi V. Asemakaavan rakennusoikeus on osoitettu suurimpana
sallittuna kerrosalana. Lisäksi kaavassa on määrätty rakennuksen
julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmäiskorkeu-
desta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Helsingin asemakaavoituspalvelu (ent. Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto) teetti vuonna 2010 Konalan täydennysrakentamismahdolli-
suuksien selvityksen. Selvityksessä esitettiin mahdollisia täyden-
nysrakentamisen paikkoja Konalan alueella, mm. Kolsarintien ym-
päristössä. Selvityksen avulla haluttiin tutkia Konalan kerrostalo-
alueiden täydennysrakentamismahdollisuuksia ja kannustaa
asunto-osakeyhtiöitä tonttinsa lisärakentamisen tutkimiseen.

Asunto Oy Kolsarintie 7-11 yhdessä Rakennusliike Lapti Oy:n
kanssa ovat teettäneet asemakaavamuutostyön pohjaksi viite-
suunnitelman (Arkkitehtitoimisto AJAK, 2019). Viitesuunnitelma on
kaavaselostuksen liitteenä.
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Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.

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 2019 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

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 verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 9.9. 27.9.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Pitäjänmäen kirjastossa, Jousipolku 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
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Kaavan valmistelijat olivat tavattavissa 18.9.2019 klo 17 18:30
Pitäjänmäen kirjastossa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman sekä valmisteluaineiston sisältöön. Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut kuntayhtymä mainitsi kannanotossaan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta,
että aluetta palvelevat vesihuoltolinjat on rakennettu valmiiksi,
eikä asemakaavan muutos edellytä vesihuollon lisärakentamista.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat uudisrakentamisen sijaintiin, korkeuteen
ja kokoon, varjostavuuteen ja näkymiin, arkkitehtuuriin, täyden-
nysrakentamisen vaikutuksiin alueen luonteeseen ja vehreyteen,
hulevesijärjestelyihin, muutoksen haittojen ja hyötyjen kohdistumi-
seen naapurustossa, piha- ja pysäköintijärjestelyyn, läpikulkuun,
liikenteeseen ja tonttiajoon sekä vieraspysäköinnin järjestämi-
seen. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että
uudisrakennuksen arkkitehtuuria on kaavamääräyksin sovitettu
yhteen alueella olemassa olevan rakennuskannan kanssa sekä
määrätty tontin istuttamisesta ja viherkertoimesta. Uudisrakennuk-
sen varjostavuushaittaa olemassa oleviin rakennuksiin on selvi-
tetty varjostavuustutkielman avulla.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl. Mielipidekirjeistä yksi oli taloyh-
tiö Asunto Oy Kolsarintie 5:n nimissä laadittu, jossa oli taloyhtiön
viiden hallituksen jäsenen lisäksi 42 allekirjoittajaa, joista 15
muista taloyhtiöistä. Lisäksi eräässä mielipiteessä oli yhteensä 10
allekirjoittajaa. Suullisia mielipiteitä esitettiin puhelimitse ja kaava-
päivystystilaisuudessa.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 19.2. 19.3.2020

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.
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Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat uudisrakenta-
misen sijaintiin, korkeuteen ja kokoon, rakentamisen ympäristöön
sopeutumiseen ja sen vaikutuksiin ympäristössä, esimerkiksi alu-
een arvoon, varjostavuuden ja naapureiden aurinkosähkön tuotta-
misen edellytyksiin, tiivistyvään kaupunkirakenteeseen, liikenteen,
pysäköinnin sekä huoltoliikenteen muutoksiin ja niistä aiheutuviin
haittoihin kuten meluun, hulevesien käsittelyyn sekä kaavasta
saadun palautteen huomioimiseen. Yhdessä muistutuksessa kat-
sotaan myös, ettei asemakaavaehdotus täytä rakentamiselle
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 54 §:ssä ympäristön viihtyi-
syydelle ja turvallisuudelle asetettuja vaatimuksia eikä kaavatyö
perustu riittäviin selvityksiin rakentamisen alueella aiheuttamista
haitoista. Muistutuksessa pyydetään muuttamaan asemakaava-
ratkaisua uudisrakennuksen sijainnin, korkeuden ja koon osalta,
jota havainnollistetaan muistutuksen liitteissä.

Ehdotusvaiheessa saadut muistutukset liittyvät osittain samoihin
aiheisiin, joista on esitetty mielipiteitä aiemmin kaavaprosessissa
osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä. Aiempiin mieli-
piteisiin on vastattu aihepiireittäin vuorovaikutusraportissa.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat toteamaan alueen kunnallisteknisen tilanteen. Helen Oy:n
lausunnossa todettiin, että korttelin nykyinen kaukolämpöjohto on
huomioitava suunnittelussa. Lausunnoissa ei ollut huomautetta-
vaa asemakaavamuutosehdotuksen sisältöön.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitet-
tyjen huomautusten johdosta.
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Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.
Kaikkien polkupyöräpaikkojen runkolukittavuutta koskeva kaava-
määräys on tarkennettu koskemaan kaikkia ulkona sijaitsevia pol-

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

 kaavakartan nimiö on päivitetty

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
5.5.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12612
hyväksymistä.

Helsingissä 5.5.2020

Janne Prokkola
vs. asemakaavapäällikkö
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

KOLSARINTIE 7 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kolsarintien ja Kolsarinkujan kulmaukseen suunnitellaan uutta ker-
rostaloa. Olemassa olevat kerrostalot säilyvät ennallaan. Uudisra-
kennus sijoittuu omalla tontilleen nykyisten tonttien 32016/2 ja 3
alueelle.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee tontteja 32016/1,2 ja 3. Tavoitteena on
mahdollistaa uuden, 7-kerroksisen kerrostalon rakentaminen Kolsarin-
tien ja Kolsarinkujan kulmaukseen. Olemassa olevat, viisikerroksiset ra-
kennukset säilyvät ennallaan. Uudet pysäköintipaikat sijoittuvat uudisra-
kennuksen tontille. Piha- ja oleskelualueita järjestellään uudelleen uu-
disrakennuksen läheisyydessä. Tonttiliittymä uudelle tontille järjestetään
Kolsarinkujan puolelta. Alueen vieraspysäköintipaikkoja suunnitellaan
Kolsarinkujalle.
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Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (ha-
kemuksen viitesuunnitelma) on esillä 9.9. 27.9.2019 seuraavissa pai-
koissa:
 Pitäjämäen kirjastossa, Jousipolku 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavamuutoksen valmistelija on tavattavissa Pitäjänmäen kirjastossa
18.9.2019 klo 17:00 18:30.

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 9-16,
pe 10-15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää
aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitel-
mat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 27.9.2019. Kirjalliset mielipi-
teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11 13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 16) tai sähköpos-
tilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-
linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

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

 Konala-seura ry
 Pitäjänmäki-seura ry
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
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Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun
merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat
kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvitta-
essa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Korttelialue ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tont-
tien omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan
muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttöso-
pimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1962) alue on merkitty asuntoker-
rostalojen korttelialueeksi.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
Asuntovaltainen alue (A3).

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia, selvityksiä:

 Konalan ja Pitäjänmäen aluesuunnitelma (Helsingin kaupunki  te-
keillä)

 Konalan täydennysrakennusmahdollisuuksien selvitys (Helsingin
kaupunkisuunnitteluvirasto 2010)

Alueella sijaitsee nykyisin kolme, 1960-luvun alkupuolella valmistunutta
5-kerroksista asuinkerrostaloa. Pysäköinti on järjestetty keskitetysti tont-
tien pohjoispuolelle.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Lotta Aulamo, arkkitehti, p. (09) 310 22972, lotta.aulamo@hel.fi

Liikenne
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37353, eeva.vaisto@hel
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Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/suunnitelmavahti  sekä sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissä 26.8.2019

Tuomas Eskola
yksikön päällikkö
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Kaavoituksen eteneminen




































