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Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä tiedoksi seuraavat 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätökset sekä 
virastopäällikön ilmoituksen:

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto 15.2.2012 § 35

Valtuusto on hyväksynyt Hermannin tontin 21007/6, kortteleiden 21016 
ja 21017, tontin 21021/2 sekä puisto- ja katualueen asemakaavan 
muutoksen 5.5.2011 päivätyn ja 20.12.2011 muutetun piirustuksen nro 
12047 mukaisena. (Alue sijaitsee itäisessä kantakaupungissa, 
osoitteissa Fenixinrinne 11, Eläinlääkärinkatu 7 sekä 
Sörnäistenkadulla.)
(2011- 001275)  asemakaavaosasto

Kaupunginvaltuusto 15.2.2012 § 36

Valtuusto on hyväksynyt Oulunkylän, Patolan korttelin 28312 osan 
asemakaavan sekä tonttien 28303/6, 7, 11 ja 21, kortteleiden 28309 ja 
28310 sekä puisto- ja katualueiden ja urheilu- ja virkistyspalvelujen 
alueen asemakaavan muutoksen 14.4.2011 päivätyn ja 1.11.2011 
muutetun piirustuksen 12045 mukaisena. (Alue sijaitsee 
Käskynhaltijantien ja Hirsipadontien välillä sekä Hirsipadonkujan 
itäpuolella.) 
(2011-001142)  asemakaavaosasto

Kaupunginvaltuusto 15.2.2012 § 37

Valtuusto on hyväksynyt Vuosaaren, Kallahden kortteleiden 
54340–54346 ja korttelin 54202 osan sekä liikenne-, virkistys-, 
luonnonsuojelu- ja vesialueiden asemakaavan sekä korttelin 54202 ja 
puistoalueen sekä venesataman osan asemakaavan muutoksen 
27.5.2010 päivätyn ja 4.10.2011 sekä 30.1.2012 muutetun piirustuksen 
nro 11970 mukaisena. 
(2011-002119)  asemakaavaosasto

Kaupunginhallitus 13.2.2012 § 172

Kaupunginhallitus on määrännyt (Ulkosaaret), Lauttasaaren kylän 
Rysäkarin saaren rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi. 
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Samalla kaupunginhallitus on todennut, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen 
kuin se on saanut lainvoiman ja että se on kuulutettava.
(2012-000104)  asemakaavaosasto

Kaupunginhallitus 20.2.2012 § 192

Kaupunginhallitus on pidentänyt Käpylän kortteleiden 839, 840, 842, 
849 ja 850 (Olympiakylä) rakennuskieltoaikaa 1.3.2014 saakka.

Samalla kaupunginhallitus on todennut, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen 
kuin se on saanut lainvoiman ja että se on kuulutettava.
(2012-000319)  asemakaavaosasto

Kaupunginhallitus 20.2.2012 § 193

Kaupunginhallitus on pidentänyt Käpylän kortteleiden 871 ja 952, tontin 
950/1, tontin 951/2 ja tontin 25003/1 (Kisakylä) rakennuskieltoaikaa 
19.4.2014 saakka.

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen 
kuin se on saanut lainvoiman ja että se on kuulutettava.
(2012-000320)  asemakaavaosasto

Virastopäällikön eroilmoitus 28.2.2012

Virastopäällikkö ilmoittaa kaupunginvaltuustolle siirtyvänsä 
kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön virasta eläkkeelle 1.1.2013 
lukien.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esille ottamat asiat

Esittelijä
virastopäällikkö
Tuomas Rajajärvi
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