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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2018 § 372

HEL 2016-012437 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela, Malminkar-
tano) korttelin 33249 tontin 1 sekä puistoalueen asemakaavan muutok-
sen 31.10.2017 päivätyn piirustuksen numero 12474 mukaisena ja ase-
makaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 151

HEL 2016-012437 T 10 03 03

Hankenumero 4001_2, 4001_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 31.10.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12474 
hyväksymistä ja ettei tehty muistutus ja annetut lausunnot anna ai-
hetta muutoksiin. Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan 
(Kaarela, Malminkartano) korttelin 33249 tonttia 1 sekä puistoaluet-
ta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
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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.

31.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Minna Koskinen, arkkitehti, puhelin: 310 37469

minna.koskinen(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

Pelastuslautakunta 09.01.2018 § 10

HEL 2016-012437 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja 
kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelulle 
seuraavan lausunnon asemakaavan muutoksesta nro 12474, Puustel-
lintie 1, (33.ko) Kaarela:

Pelastuslautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

Suunnitellulla asemakaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta 
pelastustoimintaan.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 18.09.2017 § 25

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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HEL 2016-012437 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12474 pohjakartan 
kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12474
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 24/2017
Pohjakartta valmistunut: 30.6.2017
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

Rakennusvirasto 21.4.2017

HEL 2016-012437 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1284-00/17 Helsingin seurakuntayh-
tymän asemakaavan muutoshakemuksesta Kaarelan tontille 33249/1, 
Huvilakatu 25. Määräaika on 21.4.2017 mennessä.
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Kortteliin 33249, tontille 1 tehdään asemakaavan muutos. Muutos mah-
dollistaa ikääntyvien palveluasumisen alueella. Alueelle suunnitellaan 
enintään viisikerroksista kerrostaloa, johon sijoittuu yksityinen palvelu-
asumisyksikkö. Nykyisiä tontinrajoja mahdollisesti muutetaan.

Hulevesien viivytysmahdollisuudet tulee tutkia kaavan laatimisen yhtey-
dessä, kun nykyinen rakentamaton alue muutetaan rakennetuksi.

Pihan korot ja korkojen liittyminen katualueeseen ja puistoalueeseen 
tulee tarkastella huolellisesti.

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

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 11.4.2017

HEL 2016-012437 T 10 03 03

Helsingin seurakuntayhtymä, asemakaavan muutoshakemus Kaarelan tontille 
33249/1

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Avokallioita esiintyy erityi-
sesti alueen eteläosissa. Lähimmät rakennukset sijoittuvat alle 50 m 
etäisyydelle rakennuspaikasta. Lisäksi noin 50 m päähän rakennuspai-
kan itäpuolelle sijoittuu Malminkartanon viemäritunneli. Tavanomaisis-
sa louhintatapauksissa tunneli tulee ottaa huomioon, kun etäisyys tun-
neliin on 40 metriä tai pienempi. Kohteen louhintatöissä on huomioitava 
vähintään ympäröivien rakennusten sallitut tärinärajat.

Lisätiedot
Markku Savolainen, vs. geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 31.03.2017 § 35

HEL 2016-012437 T 10 03 03

Päätös
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Pelastuslaitos puoltaa esitettyä asemakaavan muutosta osoitteessa 
Puustellintie 1.

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt pelastuslaitoksen lausuntoa 
koskien asemakaavan muutosta osoitteessa Puustellintie 1, kortteliin 
33249, tontille 1.

Kortteliin 33249, tontille 1 tehdään asemakaavan muutos. Muutos mah-
dollistaa ikääntyvien palveluasumisen alueella. Osoitteeseen Puustel-
lintie 1 suunnitellaan enintään viisikerroksista kerrostaloa, johon sijoit-
tuu yksityinen palveluasumisyksikkö. Lisäksi alueelle on suunnitteilla si-
joittaa talon ja lähiympäristön asukkaita palvelevia ravintola- ja toimin-
tatiloja. Puustellintien varteen, kadun länsisivulle varataan tila uudelle 
jalkakäytävälle.

RakMK E1:n vaatimukset paloturvallisuuteen liittyen tulee huomioida 
rakennuslupavaiheessa.

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 040 754 8393

juha.rintala(a)hel.fi


