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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 282

HEL 2016-014146 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 
42054 ja katu- ja puistoalueiden asemakaavan 15.1.2019 päivätyn pii-
rustuksen nro 12544 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein. 

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.01.2019 § 6

HEL 2016-014146 T 10 03 03

Hankenumero 5344_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 15.1.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12544 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 42. kaupunginosan 
(Kulosaari) korttelia 42054 ja katu- ja puistoalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko
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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.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Henrik Ahola, arkkitehti, puhelin: 310 37202

henrik.ahola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 19.11.2018 § 46

HEL 2016-014146 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12544 pohjakartan 
kaupunginosassa 42 Kulosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12544
Kaupunginosa: 42 Kulosaari
Kartoituksen työnumero: 7/2017
Pohjakartta valmistunut: 27.3.2018 Uusinta (ensitilaus 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
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Rakennusvirasto 3.3.2017

HEL 2016-014146 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1278-00/17 (Kulosaari (42.ko), 
Kyösti Kallion tie 2a, asemakaavan muutos). Määräaika on 3.3.2017 
mennessä.

Kyösti Kallion puisto sijaitsee keskeisessä paikassa Kulosaaressa, ny-
kyisen ostoskeskuksen vieressä ja vastapäätä Kulosaaren ala-asteen 
koulua.

Suunnitelma liittyy Kulosaaren ostoskeskuksen uudistumiseen. Kesä-
kuuhun 2016 asti suunnitelmana oli purkaa ostoskeskus osittain ja pe-
ruskorjata säilyvä osa. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti asema-
kaavan valmisteltavaksi 21.6.2016 siten, että vanhan ostoskeskuksen 
voi kokonaan purkaa. Samalla selvitetään mahdollisuudet käyttää ra-
kentamiseen tontin vieressä olevaa puistoaluetta väestösuojan lähei-
syydessä. 

Uusi Kulosaari, missä kaavamuutosalue sijaitsee, on rakennettu lyhyen 
ajan kuluessa, käytännössä yhden vuosikymmenen aikana. Tämän 
vuoksi alueelle on muodostunut yhtenäinen miljöökokonaisuus, johon 
myös alueen kadut ja puistot kuuluvat. 

Kulosaaren keskustassa sijaitsevat pienialaiset ja vaatimattomat puistot 
ja puistikot ovat merkittäviä sekä kaupunkikuvallisesti että viheryhteyk-
sien kannalta. Keskeisten viheryhteyksien säilyminen ja niiden paran-
taminen tulee olla keskeisenä tavoitteena myös kaavamuutosalueella. 
Nykyinen yhteys Svinhufvudin puistosta kaavamuutosalueen halki saa-
ren etelärannalla olevaan Eugen Schaumanin puistoon tulee turvata ja 
sitä tulee selkeyttää.  

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 13.2.2017
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Kulosaari (42.ko), Kyösti Kallion tie 2a, asemakaavan muutos

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Avokallioita esiintyy erityi-
sesti alueen pohjoisosissa. Oletettavasti myös alueen eteläosissa 
maakerrosten paksuus on vähäinen. Suunnittelualueen pohjoisosiin ja 
koillispuolelle sijoittuu väestönsuojeluun liittyviä kalliotiloja, joiden katto 
on noin tasolla +9…+14. Kalliotilojen ajotunneli kulkee suunnittelualu-
een ali ja tunnelin sisäänkäynti nousee katutasolle, kulkuaukon sijoit-
tuessa Kyösti Kallion tielle. Kohdetta suunniteltaessa louhinnalle on 
määritettävä sallitut tärinärajat ottaen huomioon ympäristö sekä suunni-
teltava louhintatason ja kalliotunnelin välille riittävän paksu kalliokan-
nas. Lupa kalliotilojen päällä louhimiselle on pyydettävä Helsingin Pe-
lastuslaitokselta ja louhintasuunnitelmat on hyväksytettävä geoteknisel-
lä osastolla.

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

markku.savolainen(a)hel.fi


