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§ 215
Ruskeasuon Tenholantie 10:n ja 12:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12482)

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin 
16729 tonttien 10 ja 20 asemakaavan muutoksen 12.12.2017 päivätyn 
ja 10.12.2018 muutetun piirustuksen numero 12482 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12482 kartta, päivätty 12.12.2017, muu-
tettu 10.12.2018 (nimiö päivitetty 6.5.2019)

2 Asemakaavan muutoksen nro 12482 selostus, päivätty 12.12.2017, 
muutettu 10.12.2018

3 Vuorovaikutusraportti 12.12.2017, täydennetty 10.12.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Vanhan Ruskeasuon pohjoisosassa, 
Keskuspuiston laidalla sijaitsevaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa 
palvelevien rakennusten tonttia (YS). Kaavaratkaisu mahdollistaa tontin 
muuttamisen asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontilta puretta-
van liikerakennuksen (ns. proteesipaja) tilalle rakennetaan kolme uutta 
asuinkerrostaloa ja maanalainen paikoitushalli. Alueella sijaitseva 
asuntolarakennus lähialueineen liitetään osaksi uutta asuinkerrostalo-
tonttia. Asuntolarakennus muutetaan asuinrakennukseksi ja sen julkisi-
vut suojellaan merkinnällä sr-2. Eteläosan veistospiha ja sen arvokas 
puusto suojellaan määräyksellä s-1.

Tontin 16729/20 rakennuksia kehitetään monipuolisena terveys- ja hy-
vinvointipalvelukeskuksena. Invalidisäätiön päärakennuksen suojelu-
määräyksiä on ajanmukaistettu ja tontin käyttämättömän rakennusoi-
keuden sijoittaminen on tarkistettu. Päärakennuksen sisääntulopihaa 
sekä asiakaspysäköinnin ja tontilla sijaitsevan linja-auto 23:n päätepy-
säkin alueita on selkeytetty.

Uutta asuntokerrosalaa on 10 720 k-m², josta 9 550 k-m² sijoittuu uu-
disrakennuksiin ja 1 170 k-m² muutettavaan asuntolarakennukseen. 
Asukasmäärän lisäys on noin 270. Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon 
kerrosalaa (YS) on 33 850 k-m2. YS-rakennusoikeus vähenee 5 900 k-
m²:llä proteesipajan purkamisen ja asuntolarakennuksen muutoksen 
myötä. Asuinkerrostalojen korttelialueen tehokkuusluku on e=2.1 ja ko-
ko muutosalueen tehokkuusluku on e=1.7.

Esittelijän perustelut
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Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukai-
nen ja voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan mu-
kainen. Kaavaratkaisu toteuttaa kaupungin strategiaa täydennysraken-
tamisen edistämisestä ja AM-ohjelman asuntotuotantotavoitteiden to-
teuttamisesta.

Alueella sijaitsee arkkitehti Eino Forsmanin suunnittelemat Invalidisää-
tiön päärakennus ja asuntolarakennus, joiden alkuperäiset osat ovat 
vuodelta 1943. Proteesipaja on valmistunut vuonna 1973. Pääraken-
nusta ja proteesipajaa on korotettu ja laajennettu useammassa eri vai-
heessa. Päärakennuksen eteläpuolelle on louhittu kaksikerroksinen 
paikoitusluola vuonna 1988. Alueella on voimassa asemakaava vuodel-
ta 1996. Päärakennuksen ensimmäiseen rakennusvaiheeseen kuuluvat 
osat on suojeltu nykyisessä asemakaavassa. Päärakennuksen myö-
hemmin rakennettuja laajennusosia, asuntolaa ja proteesipajaa ei ole 
suojeltu. Päärakennuksessa on toiminut Keskuspuiston ammattiopisto, 
joka on siirtymässä uusiin tiloihin Leppävaaraan.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on pidetty yleisesti nähtävillä 12.1.–
12.2.2018. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY), turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä kaupun-
ginmuseon lausunnot.

Helen Sähköverkko Oy huomauttaa purettavaksi osoitetussa liikera-
kennuksessa sijaitsevasta jakelumuuntamosta, joka muutosalueen 
ohella palvelee myös koulurakennusta osoitteessa Tenholantie 15. 
Lausunnossa esitetään, että korvaavan muuntamon paikka ja johtoalue 
tulee esittää asemakaavakartassa.

Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että sen asettamat suojeluta-
voitteet Invalidisäätiön alkuperäiseen kokonaisuuteen kuuluvien raken-
nusten osalta on riittävästi otettu huomioon. Lausunnossa todetaan, et-
tä kaava mahdollistaa päärakennuksen alkuperäisen kokonaisuuden ja 
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hahmon säilymisen alueen tunnistettavana ja maisemassa keskeisenä 
dominanttina siitä huolimatta, että AK-korttelin uusien asuinrakennus-
ten ja päärakennuksen laajennusosien toteuttaminen täysmittaisina 
väistämättä tulee muuttamaan kokonaisuuden ilmettä tiiviimmäksi ja 
rakennetummaksi.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen teh-
dyt muutokset on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen toiseksi 
viimeisessä luvussa. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten eh-
dotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus hyväksyi 27.5.2019 (400 §) kaavamuutokseen liitty-
vän maankäyttösopimuksen, joka on allekirjoitettu 17.4.2019.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspal-
velun tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12482 kartta, päivätty 12.12.2017, muu-
tettu 10.12.2018 (nimiö päivitetty 6.5.2019)

2 Asemakaavan muutoksen nro 12482 selostus, päivätty 12.12.2017, 
muutettu 10.12.2018

3 Vuorovaikutusraportti 12.12.2017, täydennetty 10.12.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 12.12.2017
4 Kuvaliite suojelukohteista
5 Maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 413

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin 
16729 tonttien 10 ja 20 asemakaavan muutoksen 12.12.2017 päivätyn 
ja 10.12.2018 muutetun piirustuksen numero 12482 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

27.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.03.2019 § 129

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Tenholantie 10 ja 12

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 16. kaupunginosan (Ruskeasuo, Vanha Ruskeasuo) kiin-
teistöjen 91-16-729-10 ja 91-16-729-20 omistajan Invalidisäätiön (Y-
tunnus 0201375-3) kanssa solmittavan liitteen nro 2 mukaisen sopi-
muksen hyväksymistä.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia.

(MA116-6)

12.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 10.12.2018
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HEL 2015-007624 T 10 03 03

Hankenumero 0740_42

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 12.12.2017 päivätyn 16. kau-
punginosan (Ruskeasuo) korttelin 16729 tonttien 10 ja 20 asemakaa-
van muutosehdotuksen nro 12482. Kaavakartan merkintöihin tai mää-
räyksiin ja muuhun aineistoon tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskoh-
taisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyt 
muutokset kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineis-
toon eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudel-
leen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen 
kanssa.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelin 16729 tontteja 
10 ja 20. Tontit sijaitsevat Vanhan Ruskeasuon pohjoisosassa Keskus-
puiston laidalla. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa YS-tontin 16729/10 muuttamisen asuinker-
rostalojen korttelialueeksi (AK), lukuun ottamatta tontilla sijaitsevaa 
bussin kääntöpaikkaa ja Invalidisäätiön asiakaspysäköintipaikkoja. 
Tontilta purettavan liikerakennuksen (ns. proteesipaja) tilalle rakenne-
taan kolme uutta asuinkerrostaloa ja maanalainen paikoitushalli. Tontil-
la 16729/20 sijaitseva asuntolarakennus lähialueineen liitetään osaksi 
uutta asuinkerrostalotonttia. Asuntolarakennus muutetaan asuinraken-
nukseksi ja sen julkisivut suojellaan merkinnällä sr-2. Uuden AK-kortte-
lin asukasmäärä on n. 270.

Tontin 16729/20 rakennuksia kehitetään monipuolisena terveys- ja hy-
vinvointipalvelukeskuksena. Invalidisäätiön päärakennuksen suojelu-
määräyksiä on ajanmukaistettu ja tontin käyttämättömän rakennusoi-
keuden sijoittaminen on tarkistettu. Päärakennuksen sisääntulopihaa 
sekä asiakaspysäköinnin ja tontilla sijaitsevan linja-auto 23:n päätepy-
säkin alueita on selkeytetty.   

Uutta asuntokerrosalaa AK-tontilla 16729/21 on 10 720 k-m², josta 9 
550 k-m² sijoittuu uudisrakennuksiin ja 1 170 k-m² muutettavaan asun-
tolarakennukseen. YS-rakennusoikeus vähenee 5 900 k-m²:llä protee-
sipajan purkamisen ja asuntolarakennuksen muutoksen myötä. AK-
korttelialueen tehokkuusluku on e=2.1 ja koko muutosalueen tehok-
kuusluku on e=1.7. 
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kaavarat-
kaisu täydentää alueen kaupunkirakennetta sekä lisää asuntotarjontaa 
ja palveluita. Kaavaratkaisu toteuttaa kaupungin strategiaa täydennys-
rakentamisen edistämisestä ja AM-ohjelman asuntotuotantotavoitteiden 
toteuttamisesta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukai-
nen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Asemakaavan muutos on voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsin-
gin yleiskaavan (2016) mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Vanhan Ruskeasuon pohjoisosassa ja rajautuu Kiskon-
tiehen ja Tenholantiehen, Keskuspuistoon sekä eteläpuolen asuinker-
rostalojen tonttiin.

Alueella sijaitsee Invalidisäätiön päärakennus ja asuntolarakennus, joi-
den alkuperäiset osat ovat vuodelta 1943 sekä proteesipaja vuodelta 
1973. Päärakennusta ja proteesipajaa on korotettu ja laajennettu 
useammassa eri vaiheessa. Päärakennuksen eteläpuolelle on louhittu 
kaksikerroksinen paikoitusluola vuonna 1988.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1996. Päärakennuksen 
ensimmäiseen rakennusvaiheeseen kuuluvat osat on suojeltu nykyi-
sessä asemakaavassa. Päärakennuksen myöhemmin rakennettuja laa-
jennusosia, asuntolaa ja proteesipajaa ei ole suojeltu. 

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa ja aiheuttaa näin maanomista-
jalle merkittävää hyötyä. Hakijan kanssa tulee käydä maapoliittiset 
neuvottelut kaupunginhallituksen tekemän päätöksen (§ 685, 9.6.2014) 
mukaisesti ja sopia maankäyttösopimuksesta tai kehittämiskorvaukses-
ta.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 12.1.–12.2.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 12.12.2017 ja 
lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville. 
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Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että sen aset-
tamat suojelutavoitteet Invalidisäätiön alkuperäiseen kokonaisuuteen 
kuuluvien rakennusten osalta on riittävästi otettu huomioon. Lausun-
nossa todetaan, että kaavaa mahdollistaa päärakennuksen alkuperäi-
sen kokonaisuuden ja hahmon säilymistä alueen tunnistettavana ja 
maisemassa keskeisenä dominanttina siitä huolimatta, että AK-korttelin 
uusien asuinrakennusten ja päärakennuksen laajennusosien toteutta-
minen täysmittaisina väistämättä tulee muuttamaan kokonaisuuden il-
mettä tiiviimmäksi ja rakennetummaksi. Helen Sähköverkko Oy huo-
mauttaa purettavaksi osoitetussa liikerakennuksessa sijaitsevasta jake-
lumuuntamosta, joka muutosalueen ohella palvelee myös kouluraken-
nusta osoitteessa Tenholantie 15. Lausunnossa esitetään, että korvaa-
van muuntamon paikka ja johtoalue tulee esittää asemakaavakartassa. 
Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutoseh-
dotuksesta.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/kaupunginmuseo
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Pelastuslaitos, Liiken-
nelaitos (HKL).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista 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 
Tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. 
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Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Lisätiedot
Marina Fogdell, arkkitehti, puhelin: 310 64271

marina.fogdell(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.11.2017 § 52

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12482 pohjakartan 
kaupunginosassa 16 Ruskeasuo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12482
Kaupunginosa: 16 Ruskeasuo
Kartoituksen työnumero: 49/2016 
Pohjakartta valmistunut: 2.11.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
2016)
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.
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
06.09.2017 § 18

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 2.11.2016

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lähettänyt tiedon Ruskeasuolla osoit-
teessa Tenholantie 10 ja 12 sijaitsevia Invalidisäätiö Ortonin tontteja 10 
ja 20 koskevan asemakaavamuutoksen käynnistymisestä ja osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman esillä olosta. Kaupunginmuseo tarkastelee 
hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seu-
raavaa.

Asemakaavamuutoksen kohteena oleva alue sijaitsee Ruskeasuolla, 
Tenholantien ja Kiskontien kulmauksessa Keskuspuistoon rajautuvalla 
vyöhykkeellä. Asemakaavan muutoksen tavoitteeksi on asetettu kol-
men uuden asuinkerrostalon rakentaminen Tenholantie 12:n tontille, 
jolta purettaisiin Invalidisäätiö Ortonin käytössä ollut, Proteesipajana 
tunnettu toimitilarakennus. Tontilla sijaitseva linja 23:n päätepysäkki 
säilyisi paikalla jatkossakin. Invalidisäätiö Ortonin alkuperäiseen raken-
nuskokonaisuuteen kuulunut asuntola sairaalarakennuksen pohjois-
puolella on tarkoitus muuttaa asuinkerrostaloksi. Invalidisäätiö Ortonin 
päärakennus säilyy nykyisenkaltaisessa käytössään. Asemakaavamuu-
toksen yhteydessä myös alueen piha- ja paikoitusratkaisuja on tarkoi-
tus selkiyttää.

Kaupunginmuseo on 7.12.2015 antanut ennakkolausunnon nyt esillä 
olevasta asemakaavan muutoshankkeesta. Kyseisessä lausunnossa 
kaupunginmuseo piti mahdollisena Tenholantie 12:ssa sijaitsevan ark-
kitehti Robert Gunstin / Arkkitehtitoimisto Gripenberg & co suunnittele-
man Proteesipajan purkamista. Yksikerroksinen, kellarillinen rakennus 
valmistui vuonna 1974. Tasakattoinen, sekä hallimaisia tiloja että toi-
mistohuoneita käsittänyt rakennus oli alun perin julkisivuiltaan pesube-
tonia. Toiminnan laajetessa rakennusta laajennettiin arkkitehti Miguel 
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Vadellin/Arkkitehtitoimisto Gripenberg & Co suunnitelmien mukaan 
vuosina 1992-1993 lisäämällä siihen toinen kerros, minkä jälkeenkin 
rakennuksessa on tehty muutoksia. Eri muutosvaiheet ovat siten voi-
makkaastikin muokanneet rakennuksen alkuperäisiä ominaispiirteitä. 
Proteesipajan rakennus ei arkkitehtonisilta ominaisuuksiltaan kaupun-
ginmuseon näkemyksen mukaan nouse suojeltavien ja sitä kautta säi-
lytettävien rakennusten joukkoon ja voi siten korvautua uudella raken-
tamisella.

Invalidisäätiön alkuperäiseen rakennusvaiheeseen kuuluvan, arkkitehti 
Eino Forsmanin suunnitteleman asuintalon eli F-rakennuksen säilyttä-
mistä ja suojelua kaupunginmuseo on esittänyt 1990-luvun puolivälistä 
asti. Kyseinen yhden porrashuoneen ympärille rakentunut kuusikerrok-
sinen pistetalo valmistui päärakennuksen tavoin vuonna 1943. Raken-
nus kuuluu kiinteänä osana Invalidisäätiön huoltolaitoskokonaisuuteen 
ja toimii Tenholantieltä mäelle noustaessa rakennusryhmän visuaalise-
na ja kaupunkikuvallisena päätteenä. Se reunustaa aluetta myös koilli-
seen Keskuspuiston suunnalle. Rakennus F on osa alkuperäistä koko-
naisuutta ja edustaa vaatimattomampaa arjen arkkitehtuuria monumen-
taalisen päärakennuksen rinnalla. Rakenne- ja taloteknisen kuntoarvion 
(IdeaStructura Oy 30.10.2015) mukaan tämän jykevän tiilirakennuksen 
perustukset ja rakennusrunko sekä julkisivut ovat pääosin kunnossa ja 
kunnostettavissa. Nyt esillä olevan asemakaavan muutoksen tavoittee-
na on säilyttää tämä asuntolarakennus ja muuttaa se asuinkerrostalok-
si. Kaupunginmuseo pitää rakennuksen säilymistä tärkeänä alueen 
kulttuurihistoriallisia arvoja vaalivanana ratkaisuna, etenkin alueen täy-
dentyessä uudisrakentamisen myötä.

Aiemman kannanottonsa mukaisesti kaupunginmuseo pitää Invalidi-
säätiö Ortonin omistuksessa olevan, osoitteessa Tenholantie 12 sijait-
sevan tontin täydennysrakentamista mahdollisena. Kaupunginmuseo 
toistaa aiemmin esittämänsä kannan, että uudisrakentamisen mitoituk-
sessa ja ilmeessä tulee ottaa huomioon rakennusten paikka niin Invali-
disäätiön kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten läheisyydes-
sä kuin aivan Keskuspuiston rajalla. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, 
että etenkin lähimmäksi Invalidisäätiön päärakennusta ja asuntolara-
kennusta F sijoitettavat asuinkerrostalot sopeutetaan olemassa olevien 
rakennusten korkeusasemiin.

Invalidisäätiö Ortonin päärakennus on jo voimassa olevassa, vuodelta 
1997 olevassa asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-2: ”Rakennus 
on kaupunkikuvallisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä 
saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät 
julkisivujen tyyliä tai veskikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on 
aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, rakennus on lisärakenta-
mis- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen 
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tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.” Kaupunginmuseon näkemyksen mu-
kaan Invalidisäätiö Ortonin päärakennuksella tulee säilyttää sen kor-
jaamista ohjaava suojelumääräys, mutta se tulee päivittää sisällöltään 
tämänhetkisiä vaalimistavoitteita vastaavaksi. Vastaavalla tavalla myös 
rakennukselle F eli asuntolarakennukselle tulee nyt asemakaavamuu-
toksen yhteydessä määritellä suojelumerkintä ja –määräys, jolla ohja-
taan rakennuksen säilyttämistä ja siinä tehtäviä korjaus- ja muutostöitä. 
Lisäksi kaupunginmuseo pitää tärkeänä päärakennuksen pääsisään-
käyntiaukion samoin kuin rakennuksen eteläpuolen kallioisen tontin 
ominaisluonteen säilymistä ja esittää myös näiden ympäristöjen vaali-
mista ohjaavia määräyksiä asemakaavaan. Suojelumääräysten sisältö-
jen määrittämiseen antaa tukea alueesta tehty rakennushistoriallinen 
selvitys Invalidisäätiö Ortonin Ruskeasuon laitokset (Arkkitehtitoimisto 
ark-byroo 30.10.2015).

Kaupunginmuseo pitää Ruskeasuon Tenholantie 10 ja 12 koskevan 
asemakaavamuutoksen eteenpäin viemistä mahdollisena edellä maini-
tuin huomautuksin. Kaupunginmuseo haluaa olla asemakaavamuutok-
sen jatkotyössä mukana. Ennen asemakaavaehdotuksen esille tuloa 
kaupunginmuseo toivoo neuvottelua ainakin asemakaavamuutokseen 
aiotuista, etenkin suojeluun ja vaalimiseen liittyvistä kaavamääräyksis-
tä. Asianmukaisilla määräyksillä ja reunaehtoja määrittelemällä mah-
dollistetaan suunnittelualueen kehittäminen sen eri osa-alueille ominai-
sia piirteitä ja historiaa kunnioittaen.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 1.11.2016

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Geoteknisellä osastolla ei ole huomauttamista koskien osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa 1266-00/16 asemakaavan muutokseen osoit-
teessa Tenholantie 12.

Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817

ilkka.satola(a)hel.fi

Rakennusvirasto 11.10.2016

HEL 2015-007624 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1266-00/16. Määräaika on 
11.11.2016.

Asemakaavan muutos koskee kolmen uuden asuinkerrostalon ja maa-
nalaisen paikotushallin rakentamista tontille 16729/10. Tontilla 10 sijait-
seva ns. proteesipajarakennus puretaan. Tontilla 16729/20 sijaitseva 
asuntolarakennus muutetaan asuinkerrostaloksi.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta.

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


