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§ 16
Kivinokan asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12624)

HEL 2017-002742 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 42. kaupunginosan (Kulosaari) virkistys-, 
kesämaja-, matkailu-, leirintä-, palstaviljely-, luonnonsuojelu-, Natura-, 
vesi-, venesatama-, liikenne- ja katualueiden ja 43. kaupunginosan 
(Herttoniemi) kortteleiden 43291–43293 ja virkistys-, leirintä-, palstavil-
jely-, luonnonsuojelu-, vesi-, venesatama-, liikenne- ja katualueiden 
asemakaavan sekä 42. kaupunginosan (Kulosaari) siirtolapuutarha-
alueen ja kaupunginosan rajan ja 43. kaupunginosan (Herttoniemi) ka-
tu- ja erityisalueiden ja kaupunginosan rajan asemakaavan muutoksen 
8.6.2021 päivätyn ja 30.9.2021 ja 6.9.2022 muutetun piirustuksen nro 
12624 (liitteet 1 ja 2) mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12624 kartta (osa 1), 
päivätty 8.6.2021, muutettu 30.9.2021 ja 13.9.2022

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12624 kartta (osa 2, 
asemakaavamerkinnät ja -määräykset), päivätty 8.6.2021, muutettu 
30.9.2021 ja 13.9.2022

3 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12624 selostus, päivätty 
8.6.2021, muutettu 30.9.2021 ja 13.9.2022

4 Vuorovaikutusraportti 8.6.2021, täydennetty 6.9.2022 ja asukastilaisuu-
den (9.12.2020) muistio

5 Osa päätöshistoriaa
6 Muistutukset
7 Asemakaavalla suojeltavat rakennukset -kuvaliite

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, Esitysteksti
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liikenne- ja ympäristö-
keskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kivino-
kan aluetta, joka käsittää Kulosaaren ja Herttoniemen väliin jäävän Ki-
vinokan niemen ja vesialueita Vanhankaupungin selällä. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa sen, että Kivinokka säilyy sekä merkittävänä luontokoh-
teena että monipuolisena virkistysalueena, jossa perinteinen kesämaja-
toiminta ja veneily jatkuvat ja yleisen virkistyskäytön edellytykset para-
nevat. Kivinokasta voi kehittyä uusi merellisen virkistyksen ja matkailun 
kohde. Kaavaratkaisu on tehty, koska alue on Kivinokan osalta ollut 
asemakaavoittamaton. Asemakaavan yhteydessä rajoja muutetaan 
niin, että Kivinokka siirtyy kokonaan Herttoniemen kaupunginosaan.

Kaavaratkaisulla Kulosaaren kartanomiljööstä muodostuu entistä veto-
voimaisempi kohde, joka palvelee sekä matkailua että paikallisia asuk-
kaita. Alueelle on suunniteltu majoitus-, liike- ja palvelutiloja ja telttailua 
sekä virkistys- ja viljelytoimintaa. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 143 ha, josta maa-aluetta on noin 
91 ha. Uusien asemakaavoitettujen viheralueiden ja suojelualueiden 
pinta-ala lisäys on noin 80,5 ha. Asemakaavoitetun suojaviheralueen 
(EV) määrä vähenee 0,26 ha. Uutta toimitilakerrosalaa on 180 m2 ja 
uutta majoituskerrosalaa 1 740 m2. Tonttien keskimääräinen tehok-
kuusluku on toimitilojen osalta e=0,04 ja majoitustilojen osalta e=0,13. 

Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu Kivinokan vanha metsä kaavoite-
taan suojelualueeksi. Kesämaja-alueiden rajaukset määritellään, sa-
moin kuin kartanomiljöö, jonka säilytettäville rakennuksille tulee suoje-
lumerkinnät.

Metsäverkoston vahvistamiseksi lähivirkistysalueille ja kesämaja-
alueille laaditaan hoito- ja kehittämissuunnitelma, jossa on ohjeet luon-
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nonhoidolle. Tavoitteena on hoitaa ja uudistaa metsäalueita siten, että 
niiden metsäinen luonne säilyy. 

Kulosaaren kartanon lähiympäristö on merkitty matkailua palvelevien 
rakennusten korttelialueiksi merkinnällä RM. Kokonaisuus koostuu kar-
tanomiljöön vanhoista, suojeltavista rakennuksista ja kahdesta uudesta 
majoitusrakennuksesta. Alueen pohjoisosaan ja itäreunaan on osoitettu 
paikat 22 leirintämökille, jotka on tarkoitettu matkailijoiden vuokrattavik-
si majoitustiloiksi kartanoalueen matkailutoimintaa tukemaan. Leirintä-
mökit ovat kunnallisteknisestä verkostosta irti olevia pieniä yhden huo-
neen ekologisia majoja, jolloin ne eivät vaadi puiden kaatoa ja suuria 
maatöitä tai em. verkostoon liittämistä. Kulkuyhteydet mökeille tehdään 
polkumaisina eikä pysäköintiä mökkien viereen sallita. 

Kartanopuiston itäpuolinen, nykyinen palstaviljelyalue on merkitty kult-
tuurihistoriallisesti merkittävän kartanopuiston avoimena säilytettäväksi 
alueenosaksi (s-2). Palstaviljelyalueelle on osoitettu uusia käyttötarkoi-
tuksia (RP-1 ja RL) ja eteläisimpään osaan on sijoitettu noin 2 700 
m2:n viljelyalue, joka on varattu palstaviljelyyn, yhteisöpelloksi tai mai-
semapelloksi. Palstaviljelykäytössä se voisi yhdessä pohjoisempana si-
jaitsevalle RP-alueelle osoitetun laajennuksen kanssa korvata noin 
puolet alueelta poistuvista palstoista.

Leirintäalueelle RL saa sijoittaa enintään 80 telttapaikkaa sekä telttailua 
palvelevan huoltorakennuksen ja pysäköintialueen. Pääkäyttötarkoituk-
sen lisäksi alueelle saa sijoittaa palstaviljelyä (nykyisen käytön mukai-
sesti), yhteisöviljelyä tai maisemapellon. RL- alueen vieressä on pals-
taviljelyalue merkinnällä RP-1, jolle kaavamääräyksen mukaan saa si-
joittaa kaupunki- tai yhteisöviljelyyn tarkoitetun hyötypuutarhan sekä vil-
jelyä palvelevan kasvihuoneen, huolto- ja palvelutiloja ja pysäköintialu-
een.  

Kesämaja-alueen vieressä sijaitseva laajempi palstaviljelyalue RP on 
vuokrattu Kivinokkalaiset ry:lle. Kaava mahdollistaa palstaviljelyalueen 
laajentamisen noin 1 500 m2:llä ja palstamäärän lisäämisen niin, että 
osa kartanon vierestä poistuvan palstaviljelyalueen palstoista voidaan 
sijoittaa korvaavalle paikalle. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa myös kesäteatteritoiminnan jatkumisen 
alueella.  Alueelle on tehty vuokrasopimus uuden toimijan kanssa ja 
sopimuksessa sallitaan 300 paikkaisen katsomon ja näyttämön raken-
taminen kesäteatteritoimintaa varten. Myös uusi kioski satama-alueelle 
ja uusi yleinen sauna Gunnarstorpin huvilan piha-alueelle sekä niitä 
palvelevat käyntilaiturit mahdollistetaan.

Kaavaratkaisun liikenne- ja reittijärjestelyissä on otettu huomioon Kivi-
nokassa esiin nousseet jalankulun, pyöräilyn ja autoilun yhteensovitta-
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miseen liittyvät tarpeet siinä määrin kuin niitä on liikenteen ja reittien 
suunnittelulla mahdollista ohjata. Kaavaan on lisätty varaukset vireillä 
olevia Itäbaanan suunnitelmia ja katualueen muutoksia varten. 

Kaavaan sisältyvien yleisten pysäköintipaikkojen määrä on yhteensä 
170 autopaikkaa ja lisäksi viisi paikkaa liikuntaesteisille. Yleisten pysä-
köintipaikkojen määrä kasvaa noin 80–85 paikalla. Kivinokkaan on li-
sätty yksi uusi pysäköintialue sisäänajon läheisyyteen. Lisäksi nk. Itä-
baanasuunnitelmassa on Kipparlahden silmukan katualueen laajennu-
sosaan sijoitettu yksi uusi pysäköintialue. 

Kaavaratkaisun toteuttamisella investoinnit lähivirkistysalueiden sekä 
merellisen virkistyksen ja matkailun palveluiden kehittämiseen mahdol-
listuvat.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan tavoin, että 
Kulosaaren kartanon viereinen viljelypalsta-alue on syytä säilyttää ny-
kyisellään niin kauan kuin alueella riittää kiinnostusta palstaviljelyyn. 
Viljelypalstat ovat tärkeitä kaupunkilaisten virkistäytymispaikkoja ja yh-
teisöllisen toiminnan keskittymiä. Kaupunginhallitus edellyttää kaupun-
kiympäristölautakunnan tavoin, että yleiset laiturit toteutetaan nykyistä 
ympäristöä mukaillen ja kesämajoja hienovaraisesti huomioiden.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavassa 2016 Kivinokan eteläinen osa, jolla Kulosaaren 
kartano ja satama sijaitsevat, on merkitty merellisen virkistyksen ja 
matkailun alueeksi. Yleiskaavan valmistelun yhteydessä nousi esille 
tarve löytää Rastilan leirintäalueelle korvaava paikka. Laadituissa selvi-
tyksissä Kivinokka todettiin mahdolliseksi korvaavaksi paikaksi leirin-
tämökkien ja telttailun osalta. 

Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista parantamalla merellisen virkistyksen ja matkailun edellytyksiä 
kaupungissa. Kaavaratkaisu turvaa myös alueen luonto- ja kulttuuriar-
vot. 

Lautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 13.9.2022 syntyi kahden 
äänestyksen jälkeen. Ensimmäisessä äänestyksessä hyväksyttiin ää-
nin 9-4 seuraava vastaehdotus: "Lautakunta katsoo, että Kulosaaren 
kartanon viereinen viljelypalsta-alue on syytä säilyttää nykyisellään niin 
kauan kuin alueella riittää kiinnostusta palstaviljelyyn. Viljelypalstat ovat 
tärkeitä kaupunkilaisten virkistäytymispaikkoja ja yhteisöllisen toimin-
nan keskittymiä. Alueen kaavamerkintää tulee tarkentaa siten, että se 
mahdollistaa sekä palstaviljelyn että telttailun. Lautakunta edellytti 
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myös, että yleiset laiturit toteutetaan nykyistä ympäristöä mukaillen ja 
kesämajoja hienovaraisesti huomioiden. Toisessa äänestyksessä vas-
taehdotus tutkia seuraavan yleiskaavan valmistelun yhteydessä myös 
asuinrakentamisen edellytykset Kivinokan alueella, hylättiin äänin 10-3.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kivinokka on osa seudullisesti merkittävistä virkistys- ja luonnonsuoje-
lualueiden vyöhykkeistä, Helsinki-puiston ja Viikki–Kivikon ”vihersor-
mista”. Suunnittelualue on laaja, vilkkaassa ulkoilu- ja virkistyskäytössä 
oleva luonto- ja kulttuurimaisemakokonaisuus. Alueen käyttäjät arvos-
tavat Kivinokan luontoa ja luonnonmukaisia rantoja. Kivinokka kaavoi-
tetaan virkistys- ja viheralueeksi ja merellisen virkistyksen ja matkailun 
alueeksi, jolla on kulttuurihistoriallisia, maisemallisia ja luontoarvoja. 
Alueen lisääntyvään virkistyskäyttöön varaudutaan mahdollistamalla 
uusien, alueelle sopivien palvelujen ja virkistystoimintojen sijoittuminen 
niemen lounaisrannalle ja suunnittelemalla alueelle kattava kävely- ja 
pyöräilyverkosto. 

Alueella on voimassa Herttoniemen siirtolapuutarhan asemakaava 
vuodelta 2007. Muilta osin alue on asemakaavoittamaton.

Kesämajoja alueella on yhteensä 608 ja niiden lukumäärää ei lisätä.

Helsingin kaupunki omistaa koko alueen. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti. 

Kaupunkiympäristön toimialalle tulevat kustannukset ovat noin 4,8 milj. 
euroa. Merkittävimmät kustannukset muodostuvat katujen, huoltoajoyh-
teyksien ja reittiverkoston rakentamisesta ja kunnostamisesta sekä lä-
hivirkistysalueiden palvelujen rakentamisesta ja puistojen kunnostami-
sesta. 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle tulevat kustannukset ovat noin 1,1 
milj. euroa. Kustannukset sisältävät uimarannan palvelujen parantami-
sen, laajennuksen ja kunnostamisen sekä venesatama-alueiden laa-
jennus- ja kunnostustyöt.

Katujen rakentaminen ei sisällä Itäbaanasuunnitelmasta johtuvia muu-
toksia metroradan viereisellä suojaviheralueella EV ja Kipparlahden 
silmukan katualueella. Itäbaanasuunnitelmaan liittyvät katu- ja pyörä-
teiden sekä pysäköintialueen rakentaminen toteutetaan Itäbaanahank-
keen yhteydessä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2023 6 (15)
Kaupunginvaltuusto

Asia/15
18.01.2023

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

Kaavaratkaisu nostaa alueen rahallista arvoa vain vähäisessä määrin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä  30.9.–29.10.2021. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 12 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuo-
lella saapui 6 kirjettä ja 10 palautejärjestelmään tullutta viestiä. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat:

 kesämajojen siirtoja koskevan lautakunnan päätöksen huomioon ot-
tamiseen 

 uimarannan laajentamiseen ja uimalaituriin
 autoliikenteeseen ja pysäköintiin
 kartanon viereiseen palstaviljelyalueeseen
 luontoarvoihin
 ulkoilureitteihin, pyörä- ja rantareittiin
 palveluihin ja toimintoihin 

Kirjeissä esitetyt huomautukset kohdistuivat:

 Kulosaaren kartanon toiminnan kehittämiseen
 kartanon viereiseen palstaviljelyalueeseen
 Rastilan leirintäalueen säilyttämiseen
 rakennussuojeluun
 kesämaja-alueisiin
 kesämajojen siirtoja koskevan lautakunnan päätöksen huomioon ot-

tamiseen
 jk-merkintää koskevaan lautakunnan päätökseen
 pyöräilyyn rantareitillä

Saapuneissa muistutuksissa ja kirjeissä kiitettiin yleisesti Kivinokan 
kaavoittamista viher- ja virkistysalueeksi sekä alueen ominaispiirteiden, 
luonnonarvojen ja lepakoiden elinolojen säilyttämistä. Kesämajojen 
ympäristön säilyttäminen luonnonmukaisena ja rajaamattomana kun-
nioittaa perinteistä henkeä. 

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) ja kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan kaupunginmuseolta.

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat:

 vesikäymälöiden rakentamiseen ja jätevesien käsittelyyn 
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 ruoppausten ja täyttöjen suorittamiseen sekä öljyvahinkojen torjun-
taan

 meluntorjuntaan
 rakennussuojelumerkintään
 kartanoaluekokonaisuuden kulttuurihistoriallisen arvoon ja matkailu-

rakennuksen rakennusalan kokoon

Helen Sähköverkko Oy totesi, ettei sillä ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu teh-
dyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista koskien kartano-
miljöön suojelua on neuvoteltu kaupunginmuseon edustajan kanssa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun tarkemmat perustelut ja vaikutukset ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12624 kartta (osa 1), 
päivätty 8.6.2021, muutettu 30.9.2021 ja 13.9.2022

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12624 kartta (osa 2, 
asemakaavamerkinnät ja -määräykset), päivätty 8.6.2021, muutettu 
30.9.2021 ja 13.9.2022

3 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12624 selostus, päivätty 
8.6.2021, muutettu 30.9.2021 ja 13.9.2022

4 Vuorovaikutusraportti 8.6.2021, täydennetty 6.9.2022 ja asukastilaisuu-
den (9.12.2020) muistio

5 Osa päätöshistoriaa
6 Muistutukset
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7 Asemakaavalla suojeltavat rakennukset -kuvaliite

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunginmuseo
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.12.2022 § 842

HEL 2017-002742 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 42. kaupunginosan (Kulosaari) virkistys-, 
kesämaja-, matkailu-, leirintä-, palstaviljely-, luonnonsuojelu-, Natura-, 
vesi-, venesatama-, liikenne- ja katualueiden ja 43. kaupunginosan 
(Herttoniemi) kortteleiden 43291–43293 ja virkistys-, leirintä-, palstavil-
jely-, luonnonsuojelu-, vesi-, venesatama-, liikenne- ja katualueiden 
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asemakaavan sekä 42. kaupunginosan (Kulosaari) siirtolapuutarha-
alueen ja kaupunginosan rajan ja 43. kaupunginosan (Herttoniemi) ka-
tu- ja erityisalueiden ja kaupunginosan rajan asemakaavan muutoksen 
8.6.2021 päivätyn ja 30.9.2021 ja 6.9.2022 muutetun piirustuksen nro 
12624 (liitteet 1 ja 2) mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein. 

Käsittely

05.12.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys kappaleen 15 jälkeen:

"Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan tavoin, että 
Kulosaaren kartanon viereinen viljelypalsta-alue on syytä säilyttää ny-
kyisellään niin kauan kuin alueella riittää kiinnostusta palstaviljelyyn. 
Viljelypalstat ovat tärkeitä kaupunkilaisten virkistäytymispaikkoja ja yh-
teisöllisen toiminnan keskittymiä. Kaupunginhallitus edellyttää kaupun-
kiympäristölautakunnan tavoin, että yleiset laiturit toteutetaan nykyistä 
ympäristöä mukaillen ja kesämajoja hienovaraisesti huomioiden."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Vastaehdotus:
Maarit Vierunen: Poistetaan kappaleesta kahdeksan (8) virkkeet:

"Leirintämökit voivat osaltaan korvata Rastilan leirintäalueen toimintoja. 
Mökkejä on vastaava määrä kuin Rastilassa, mutta kooltaan ja varuste-
tasoltaan ne ovat kuitenkin pienempiä."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Anniina Iskanius, Mari Rantanen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Ju-
hana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Titta Hiltunen, Johanna Nuorteva, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemä-
ki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mu-
kaan muutetun ehdotuksen äänin 6 - 9. 
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maarit Vierusen vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

28.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 496

HEL 2017-002742 T 10 03 03

Hankenumero 5365_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 8.6.2021 päivätyn ja 30.9.2021 ja 13.9.2022 muutetun asemakaa-
va- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12624 (liitteet 3 ja 4) 
hyväksymistä. Asemakaava koskee Helsingin kaupungin 42. kau-
punginosan (Kulosaari) virkistys-, kesämaja-, matkailu-, leirintä-, 
palstaviljely-, luonnonsuojelu-, Natura-, vesi-, venesatama-, liiken-
ne- ja katualueita sekä 43. kaupunginosan (Herttoniemi) kortteleita 
43291–43293 sekä virkistys-, leirintä-, palstaviljely-, luonnonsuojelu-
, vesi-, venesatama-, liikenne- ja katualueita. Asemakaavan muutos 
koskee 42. kaupunginosan (Kulosaari) siirtolapuutarha-aluetta sekä 
kaupunginosan rajaa ja 43. kaupunginosan (Herttoniemi) katu- ja 
erityisalueita sekä kaupunginosan rajaa.

Lisäksi lautakunta päätti

ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko 

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 
65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muis-
tutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa 

Lautakunta katsoi, että Kulosaaren kartanon viereinen viljelypalsta-alue 
on syytä säilyttää nykyisellään niin kauan kuin alueella riittää kiinnos-
tusta palstaviljelyyn. Viljelypalstat ovat tärkeitä kaupunkilaisten virkis-
täytymispaikkoja ja yhteisöllisen toiminnan keskittymiä. Alueen kaava-
merkintää tulee tarkentaa siten, että se mahdollistaa sekä palstaviljelyn 
että telttailun.

Lautakunta edellytti, että yleiset laiturit toteutetaan nykyistä ympäristöä 
mukaillen ja kesämajoja hienovaraisesti huomioiden.

Käsittely

13.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat maisema-arkkitehti Maija Lounamaa, 
johtava maisema-arkkitehti Johanna Himberg, liikenneinsinööri Markus 
Ahtiainen ja yksikön päällikkö Anri Linden. Asiantuntijat poistuivat kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Saana Rossi: Lisätään esitykseen: "Lautakunta katsoo, että Kulosaaren 
kartanon viereinen viljelypalsta-alue on syytä säilyttää nykyisellään niin 
kauan kuin alueella riittää kiinnostusta palstaviljelyyn. Viljelypalstat ovat 
tärkeitä kaupunkilaisten virkistäytymispaikkoja ja yhteisöllisen toimin-
nan keskittymiä. Alueen kaavamerkintää tulee tarkentaa siten, että se 
mahdollistaa sekä palstaviljelyn että telttailun."

Perustelut vastaesitykselle: Palstaviljely on niin viljelijöille kuin laajem-
min alueen käyttäjille tärkeä, ympäristön viihtyisyyteen positiivisesti 
vaikuttava toiminto. Palstaviljely lisää alueen kauneutta ja lajiston mo-
nimuotoisuutta ilman, että se tuottaa kaupungille merkittäviä ylläpito-
kustannuksia. Sen sijaan uuden viljelypalsta-alan löytäminen tiivisty-
västä kaupungista on haastavaa, perustamiskustannukset palstoille 
merkittävät, ja kestää kauan ennen kuin palstatoiminta vakiintuu ja mo-
nivuotiset kasvit saadaan tuottamaan. Selostuksessa todetaan, että 
osan poistuvista palstoista voisi korvata puiston pohjoisosassa, mutta 
perustamiskustannusten, viljelijöille aiheutuvan haitan ja palstojen vä-
hentymisen takia tämä ei ole järkevää kaupungin resurssien käyttöä. 
Tämän takia viljelymahdollisuuksien säilyttäminen paikoissa, joissa 
toiminta on vakiintunutta ja joissa on aktiivinen viljelijäkunta, on tärke-
ää.

Kannattaja: Mia Haglund
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Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lautakunta edellyttää, että yleiset laiturit toteutetaan ny-
kyistä ympäristöä mukaillen ja kesämajoja hienovaraisesti huomioiden.

Kannattaja: Jenni Hjelt

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia Hag-
lundin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Otto Meri: Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, 
että seuraavan yleiskaavan valmistelun yhteydessä selvitetään asuin-
rakentamisen edellytykset Kivinokan alueella.

Kannattaja: Risto Rautava

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Saana Rossin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 4
Atte Kaleva, Otto Meri, Jenni Pajunen, Risto Rautava

Ei-äänet: 9
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Jenni 
Hjelt, Otso Kivekäs, Tuomas Nevanlinna, Mika Raatikainen, Saana 
Rossi, Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Saana Rossin vastaeh-
dotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 9 - 4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Otto Meren vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 10
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Jenni 
Hjelt, Otso Kivekäs, Tuomas Nevanlinna, Jenni Pajunen, Mika Raati-
kainen, Saana Rossi, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 3
Atte Kaleva, Otto Meri, Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen 
äänin 10 - 3.

06.09.2022 Pöydälle
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22.06.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

08.06.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Anri Linden, yksikön päällikkö, asemakaavoitus, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 09 310 28438

maija.lounamaa(a)hel.fi
Johanna Himberg, maisema-arkkitehti, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 
310 21806

johanna.himberg(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Kaarina Laakso, tiimipäällikkö, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 07.05.2021 § 21

HEL 2017-002742 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12624 pohjakartan 
kaupunginosissa 42 Kulosaari, 43 Herttoniemi. Pohjakartta täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimuk-
set.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12624
Kaupunginosat: 42 Kulosaari, 43 Herttoniemi
Kartoituksen työnumero: 55/2019
Pohjakartta valmistunut: 9.4.2021 Uusinta (ensi tilaus 2019)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.
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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
ja, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 11.11.2020 § 56

HEL 2017-002742 T 10 03 03

Maisema-arkkitehti Maija Lounamaa esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Kivinokanaukio – Stenuddsplatsen

(aukio)

Perustelu: Liitynnäinen, Kivinokan ja Kivinokantien mukaan.

Kivinokantie – Stenuddsvägen

(katu, pelastus- ja huoltoyhteys)

Perustelu: Liitynnäinen, Kivinokan mukaan.

Kulosaaren kartanon tie – Brändö gårds väg

(katu)

Perustelu: Liitynnäinen, Kulosaaren kartanon mukaan.

Naurissalmenlaituri – Rovholmssundsbryggan
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(venesatama)

Perustelu: Liitynnäinen, Naurissalmen mukaan.

Ponnistuksenpolku – Ponnistusstigen

(huolto- ja pelastusyhteys)

Perustelu: Muistonimi, urheiluseura Helsingin Ponnistus ry:n mukaan. 
Vuonna 1887 perustettu Helsingin Ponnistus on Suomen toiseksi van-
hin edelleen toimiva urheiluseura, ja se on hallinnoinut kesämaja-
aluettaan Kivinokassa vuodesta 1933 lähtien.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi


