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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 197

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-
Vuosaari) korttelin 54048 tontin 2 sekä katu- ja puistoalueiden asema-
kaavan muutoksen 16.4.2019 päivätyn piirustuksen nro 12553 mukai-
sena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.04.2019 § 207

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Hankenumero 0592_13

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 16.4.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12553 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan 
(Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelin 54048 tonttia 2 sekä 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. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
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raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalve-
lussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Fastighets Ab Babord: 7 000 euroa

Käsittely

16.04.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Jussi Ukkonen. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jussi Ukkonen, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 20516

jussi.ukkonen(a)hel.fi
Janne Antila, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 
39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 6.2.2019

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Merikorttikuja 6:n asemakaa-
van muutosehdotuksesta. Museo tarkastelee hanketta perustehtävänsä 
mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kan-
tanaan seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Vuosaaressa, Kallvikintien varrella ja koskee 
Merikorttikuja 6:n tonttia (54048/2) sekä sen ja Kallvikintien väliin jää-
vää vihervyöhykettä, jolle kaavamuutos mahdollistaa kolmen 8-

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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kerroksisen asuintalon sekä pihakannen alaisen pysäköintilaitoksen ra-
kentamisen. Kaavamuutoksen myötä Kallvikintien varsi tiivistyy ja ra-
kentuu Merikorttikuja 6:n kohdalla kantakaupunkimaisena ympäristönä. 
Uuden asuntokerrosalan määrä on 9 900 kerrosneliömetriä ja liiketila-
kerrosalan määrä vähintään 200 kerrosneliömetriä. Asukasmäärän li-
säys on 200–250 henkilöä. Alue on osa maakunnallisesti arvokasta 
Keski-Vuosaaren kulttuuriympäristöä, ja Kallvikintie on arvoluokkaan III 
kuuluva arvoympäristö. 

Museo on lausunut hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
(25.6.2018), missä yhteydessä museo painotti Merikorttikuja 6:n raken-
nuskokonaisuuteen liittyviä huomattavia ympäristöllisiä arvoja. Koko-
naisuus koostuu Hilding Ekelundin vuosina 1970–71 suunnittelemista 
Fastighets Ab Babordin kolmesta pistetalosta sekä niihin kiinteästi liit-
tyvistä lamelleista. Rakennusten sijoittelu suhteessa toisiinsa ja ole-
massa olevaan rinnemaastoon on poikkeuksellisen herkkäviritteistä. 
Museon ehdotuksen mukaisesti kaavaehdotuksessa ovat maisemalli-
sesti arvokkaimmat piha-alueet saaneet suojelumerkinnän s: ”Alueen 
osa, jolla maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat pihajärjes-
telyt ja kasvillisuus tulee säilyttää. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
mäntyjen säilyttämiseen.” 

Myös Kallvikintien varren uudisrakentamisen yhteydessä on kaavaeh-
dotuksessa huomioitu alkuperäisen ympäristön arvojen säilyttäminen ja 
esimerkiksi Keski-Vuosaarelle sekä Kallvikintien arvoympäristölle omi-
naisen mäntyvaltaisen puuston säilyminen. Esitetty uudisrakentaminen 
on luonteeltaan sellaista, että se noudattaa Kallvikintien suunnittelupe-
riaatteiden päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä 
toteutetun Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokosen Kallvikintien katuti-
lan maisemaselvityksen ja viitesuunnitelman linjauksia. Kallvikintien 
suunnitteluperiaatteiden päivittelyä OAS:aa koskevassa lausunnossaan 
(25.1.2019) kaupunginmuseo linjasi, että Byman & Ruokosen selvitys 
tarjoaa kestävän peruslähtökohdan Kallvikintien ympäristön jatkosuun-
nitteluun. 

Kaupunginmuseolla ei ole Merikorttikuja 6:n asemakaavan muutoseh-
dotukseen huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 25.6.2018

Lisätiedot
Petteri Kummala, tutkija, puhelin: 310 36940

petteri.kummala(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 28.11.2018 § 50

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12553 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. 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: 12553
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 34/2018
Pohjakartta valmistunut: 7.9.2018
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

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

timo.tolkki(a)hel.fi


