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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet _____ ja 
_____ sekä varatarkastajiksi jäsenet _____ ja _____.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho
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2
Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä tiedoksi seuraavat 
kaupunginhallituksen sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 
johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätökset:

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1175

Kaupunginhallitus päätti pidentää 11. kaupunginosan (Kallio) ns. 
Linnunlaulun alueella olevaa rakennuskieltoa kahdella vuodella 
15.1.2017 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin 
nojalla (piirustus nro 12307, päivätty 7.10.2014). 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen 
kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa. (HEL 2014-
011392)  

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1176  

Kaupunginhallitus päätti pidentää 31. kaupunginosan (Lauttasaari) 
korttelin 31099 tontin 3 rakennuskieltoa kahdella vuodella 18.11.2016 
saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 
(piirustus nro 12306, päivätty 7.10.2014). 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen 
kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa. (HEL 2014-
011295)  

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 11.11.2014 
§ 67

Kaupunginvaltuusto on 10.9.2014 hyväksynyt 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen, Kalasatama) korttelin nro 571 osan sekä katu- ja satama-
alueiden asemakaavan muutoksen nro 12231 (Kalasataman sosiaali- 
ja terveysasema).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa 
säädetyllä tavalla kuulutettu 24.10.2014, jolloin kaava on tullut 
voimaan. (HEL 2013-009394)
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Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 11.11.2014 
§ 68

Kaupunginvaltuusto on 10.9.2014 hyväksynyt 16. kaupunginosan 
(Ruskeasuo) korttelin nro 16712 tontin nro 5 ja katualueen sekä 18. 
kaupunginosan (Laakso) katu- puisto- ja suojaviheralueiden 
asemakaavan muutoksen nro 12237 (Tilkanvierron senioritalo).  

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa 
säädetyllä tavalla kuulutettu 24.10.2014, jolloin kaava on tullut 
voimaan. (HEL 2013-001788)  

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 11.11.2014 
§ 69

Kaupunginvaltuusto on 10.9.2014 hyväksynyt 43. kaupunginosan 
(Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi) korttelin nro 43124 osan ja 
puistoalueen asemakaavan, kortteleiden nro 43122–43125, puisto-, 
urheilu-, virkistyspalvelu-, suojaviher- ja katualueiden sekä 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
asemakaavan muutoksen nro 12220 (Siilitien ja Kettutien alue).  

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa 
säädetyllä tavalla kuulutettu 24.10.2014, jolloin kaava on tullut 
voimaan. (HEL 2011-006217)

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Katja Sulkko, hallintosihteeri, puhelin: 310 37431

katja.sulkko(a)hel.fi
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1
Helsingin yleiskaava - Kaupunkikaava, luonnos (a-asia)

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00

Ksv 3364_1

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

 hyväksyä 25.11.2014 päivätyn Helsingin yleiskaavaluonnoksen 
yleiskaavaehdotuksen laatimisen pohjaksi. 

 asettaa yleiskaavaluonnoksen nähtäville.

Samalla lautakunta päättää 

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

Esittelijän perustelut

Yleiskaavaluonnoksen pääsisältö - vuonna 2050 Helsinki on metropolialueen urbaani ydin

Yleiskaava mahdollistaa Helsingin kasvun. Yleiskaava varmistaa 
edellytykset riittävälle asuntotuotannolle ja elinkeinoelämän 
toimintaedellytykset. Yleiskaavaluonnoksessa on varauduttu 
vähimmillään 860 000 asukkaaseen ja 560 000 työpaikkaan vuoteen 
2050 mennessä. 

Yleiskaavaluonnos toteuttaa vision Helsingistä raideliikenteen 
verkostokaupunkina, jolla on vahva laajentunut pääkeskus, 
kantakaupunki. Verkostokaupungilla on myös vahva seudullinen ja 
kansainvälinen ulottuvuus. Tämä näkyy erityisesti 
yleiskaavaluonnoksen keskustaverkossa ja liikenneyhteyksissä.

Helsingin kantakaupunki on yritystoiminnan keskus. Samalla se on 
houkuttelevan asumisen paikka. Kaupunkituottavuuden näkökulmasta 
tarvitaan lisää tilaa läheltä ydinkeskustaa yrityksille ja lisää asuntoja 
vastaamaan urbaanin kaupunkiasumisen lisääntyneeseen kysyntään. 
Tämän mahdollistamiseksi tulee kaupunkirakennetta jakavia ja 
urbaanin kaupungin laajenemista estäviä moottoritiemäisiä alueita 
muuttaa kaupunkiympäristöksi niin liikkumisen kuin maankäytön osalta. 

Kyse on kokonaisten uusien kaupunginosien rakentumisesta nykyisen 
kantakaupungin jatkeeksi. Uusia rakentamismahdollisuuksia on 
kaupunkibulevardien varsilla ja niiden lähiympäristössä noin kolmasosa 
yleiskaavavarannosta. 
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Kaupunkibulevardien lisäksi osoitetaan merkittäviä 
maankäyttövarauksia Malmin lentokentälle ja sen nykyiselle 
lentomelualueelle. Malmin kentän vaikutusalueella varaudutaan noin 
25 000 asukkaaseen.

Kaupunkia tiivistetään kaikkialla, erityisesti raideliikenteen asemien ja 
solmukohtien sekä merkittävien pysäkkien ympäristöissä. 
Kantakaupungin lisäksi esikaupunkien keskustoja kehitetään 
toiminnoiltaan sekoittuneina, tiiviinä palvelujen, työpaikkojen ja 
asumisen urbaaneina keskittyminä. Raideliikenteellä hyvin 
saavutettavat keskustat muodostavat keskenään verkoston ja 
mahdollistavat siten palvelujen hyvän saavutettavuuden.

Keskusta-alueiden lisäksi elinkeinotoimintaa varten tarvitaan toimitila-
alueita joukkoliikenteellä hyvin saavutettavilta alueilta. Yleiskaavassa 
mahdollistetaan nykyisten toimitila-alueiden kehittäminen siten, että ne 
soveltuvat myös tuotannon tarpeisiin. Näistä merkittävimpiä ovat 
Pitäjänmäki, Roihupelto-Herttoniemi ja Vuosaaren sataman yritysalue. 
Tattarisuon ja Tattariharjun oletetaan kehittyvän Malmin lentokentän 
muutoksen myötä.

Helsinki on myös viherverkostokaupunki. Helsingin roolia 
merikaupunkina vahvistetaan. Virkistysalueet, meri ja virkistyspalvelut 
ovat helposti saavutettavissa. Helsingin erityisyys, säteittäinen, 
yhtenäinen viherrakenne yhdistyy seudun laajoihin virkistysalueisiin. 
Poikittaisia viheryhteyksiä on merkitty kaavakarttaan. 
Kaavaluonnokseen merkityt viheralueet mahdollistavat myös tärkeiden 
luonto- ja luonnonsuojelualueiden säilymisen ja metsäverkoston 
muodostamisen.

Kulttuuriympäristöt ovat Helsingin vahvuus. Kaavamääräyksen mukaan 
kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja maisemakulttuurin arvot 
tulee ottaa huomioon alueiden kehittämisessä.

Joukkoliikennejärjestelmän perustana on laajeneva raideliikenneverkko 
nopeine runkoyhteyksineen. Jalankulkijan asemaan kiinnitetään 
erityistä huomiota tulevaisuuden Helsingissä. Joukkoliikenteen, kävelyn 
ja pyöräilyn merkitys korostuu kaavaluonnoksen kasvavissa 
keskustoissa. Pyöräilyn laatukäytävät muodostavat sujuvan verkoston 
pidemmille matkoille. Tiivistyvä joukkoliikennekaupunki luo puitteet 
ekologisesti kestävämmälle yhdyskunnalle. 

Yleiskaavakarttaan on merkitty raideliikenteen runkoverkko ja tie- ja 
pääkatuverkko. 

Yleiskaava on strateginen
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Yleiskaavakartta on yleispiirteinen. Se näyttää Helsingin ja seudun 
kaupunkirakenteen kannalta strategisesti tärkeimmät 
kehittämissuunnat ja keskeiset painopisteet. Yleiskaava on 
oikeusvaikutteinen. Pääkarttaan liittyvillä teemakartoilla esitetään 
useita yksityiskohtaisia ratkaisuja, joihin yleiskaava perustuu tai jotka 
antavat lisäinformaatiota. Teemakartat eivät ole oikeusvaikutteisia.

Uusi yleiskaava on mitoittava. Mitoituksen avulla pystytään ohjaamaan 
kaupungin rakentumista tavoitteellisemmin, toteuttamaan 
asuntotuotannon määrälliset tavoitteet, mitoittamaan palveluverkkoa 
sekä suunnittelemaan investointeja vastaamaan kasvavan kaupungin 
tarpeita. Yleiskaavaehdotuksen rinnalla laadittava yleiskaavan 
toteuttamisohjelma määrittelee näitä tavoitteita yksityiskohtaisemmin.

Kaavan pohjaksi laadittuja maankäyttö- ja liikennetarkasteluja kuvataan 
yksityiskohtaisemmin kaavaselostuksen liiteraportissa "Helsingin 
keskeisimmät maankäytön muutosalueet". Lisäksi aineistoon liittyy 
yksittäisistä alueista laadittuja laajempia maankäyttötarkasteluja sekä 
teema- ja selvitysraportteja.

Vaikutusten arviointi

Yleiskaavan toteuttamisen vaikutuksia on arvioitu koko suunnittelutyön 
ajan. Vaikutuksia selostetaan kaavaselostuksessa. Lisäksi 
kaavaselostuksen liitteenä on erillisiä vaikutusarviointiraportteja.

Viestintä ja vuorovaikutus

Yleiskaavan valmisteluun voi osallistua koko suunnitteluprosessin ajan 
useilla eri tavoilla: tulemalla mukaan erilaisiin tilaisuuksiin, 
osallistumalla keskusteluun yleiskaavan verkkosivuilla 
www.yleiskaava.fi, ottamalla yhteyttä suunnittelijoihin tai jättämällä 
mielipiteen virallisina nähtävillä oloaikoina. Tarkemmin yleiskaavan 
vuorovaikutuksesta ja viestinnästä luonnosvaiheessa on luettavissa 
liiteraportista "Karttakysely ja hetket suunnittelijana, yhteenveto vision 
ja kaavaluonnoksen välissä käydystä kaupunkilaiskeskustelusta 
lokakuu 2013–lokakuu 2014"

Yleiskaavan vision lautakuntakäsittelyn jälkeen on 
kaupunkisuunnitteluvirastoon tullut 20 mielipidettä yleiskaavan 
valmistelua koskien. Näistä mielipiteistä sekä niihin annetuista 
vastineista on koottu esityslistan liitteenä oleva vuorovaikutusraportti.

Viranomaisyhteistyö

Yleiskaavan ensimmäinen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
viranomaisneuvottelu järjestettiin 28.11.2012. 
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Lisäksi viranomaisyhteistyötä on tehty yleiskaavatyön eri työvaiheissa 
erilaisten seminaarien ja teematyöryhmien muodossa sekä noudattaen 
yleisiä viranomaisyhteistyön käytäntöjä. 

Yleiskaavan aikataulu ja suunnitteluprosessi

Yleiskaavan laatiminen on tullut vireille 13.11.2012 päivätyllä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Yleiskaavan lähtökohdat ja 
työohjelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 20.11.2012 
yleiskaavan pohjaksi.

Yleiskaavan visio 2050 - pitkän tähtäimen kehityskuva hyväksyttiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 3.12.2013. 

Yleiskaavaluonnosta tarkennetaan yleiskaavaehdotukseksi 
kaavaluonnoksesta saadun palautteen, vaikutusten arviointien, 
maankäyttötarkastelujen ja selvitysten pohjalta. Samalla laaditaan 
kaavan toteuttamisohjelma. Tämänhetkisen arvion mukaan 
yleiskaavaehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 
syksyllä 2015 ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston 
käsittelyssä vuoden 2016 aikana.

Helsingin uusi yleiskaava laaditaan siten, että se mahdollistaa 
Helsingin seudun nykyisen ydinkaupungin kehittämisen kuntarajoista 
riippumatta. Kaavaprosessi nivoutuu yhteen koko Helsingin seudulla 
tekeillä olevien tai käynnistettävien suunnitteluprosessien kanssa.

Yleiskaava koskee koko Helsingin aluetta lukuun ottamatta 
Östersundomia, jonne ollaan laatimassa kuntien yhteistä yleiskaavaa. 
Yleiskaava 2002:n voimaantulon jälkeen hyväksyttyjen 
osayleiskaavojen osalta Helsingin uusi yleiskaava on 
oikeusvaikutukseton.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Marja Piimies, yleiskaava-arkkitehti, puhelin: 310 37329

marja.piimies(a)hel.fi
Essi Leino, vs. johtava yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37070

essi.leino(a)hel.fi
Matti Kivelä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37145

matti.kivela(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37368

heikki.mantymaki(a)hel.fi

Liitteet
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1 Yleiskaavaluonnoksen kartta, päivätty 25.11.2014
2 Yleiskaavaluonnoksen selostus: Kaupunkikaava - Helsingin uusi 

yleiskaava, päivätty 25.11.2014
3 Teemakartta: Virkistys- ja viherverkosto 2050
4 Teemakartta: Kaupunkiluonto
5 Teemakartta: Joukkoliikenteen runkoverkko 2050 
6 Teemakartta: Tie-, katu- ja baanaverkko 2050
7 Teemakartta: Merellinen Helsinki
8 Teemakartta: Yhdyskuntatekninen huolto
9 Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet
10 Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen
11 Mahdollisuuksien Malmi -  Keskusta, lentokenttä, Pukinmäki ja 

Jakomäki
12 Käpylä 2050 - Ideasuunnitelma asemanseudun tiivistämisestä
13 Laajasalon alueellinen kehittämissuunnitelma ja kaupunkibulevardi
14 Vuosaaren maankäytön kehittämisperiaatteet
15 Itäkeskus 2050 ideasuunnitelma (Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy)
16 Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt
17 Helsingin kestävä viherrakenne, kaupunkiekologinen tutkimusraportti 

(Helsingin yliopisto)
18 Meri-Helsinki yleiskaavassa - rannikko, saaristo, meri ja 

satamatoiminnot
19 Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke (Arkeologiset 

kenttäpalvelut, Museovirasto)
20 Asuinkorttelit kaupunkibulevardien varrella - Rakentamisen konsepteja 

(Serum Arkkitehdit Oy)
21 Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja - Esimerkkejä 

väyläalueiden kattamisesta
22 Kaupunkibulevardien ilmanlaatuselvitys (Ilmatieteen laitos)
23 Korkea rakentaminen Helsingin esikaupunkialueilla
24 Helsinkiin tulevan helikopterikentän sijaintipaikkaselvitys (Ramboll 

Finland Oy)
25 Yleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi
26 Luontovaikutusten arviointi (Ramboll Finland Oy)
27 Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja 2.10.2014 (Ramboll Finland 

Oy)
28 Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi (WSP 

Finland Oy)
29 Kaupallisten vaikutusten arviointi (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 

Linea Konsultit Oy)
30 Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät 

vaikutukset
31 Yleiskaavaluonnoksen KARVI-arviointi
32 Yleiskaavan mukaisen raideliikenneverkon vaikutukset alueiden 

saavutettavuuteen
33 Karttakysely ja hetket suunnittelijana - Yhteenveto vision ja 

kaavaluonnoksen välissä käydystä kaupunkilaiskeskustelusta lokakuu 
2013 - lokakuu 2014

34 "Hetki suunnittelijana" - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia 
Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä (Timo Kopomaa)

35 Vuorovaikutusraportti II, 25.11.2014
36 Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo
37 Mielipidekirjeet
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Oheismateriaali

1 Helsingin luoteisosan liito-oravakartoitus 2014 (Esa Lammi ja Pekka 
Routasuo)

2 Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet 2014 (Wermundsen 
Consulting Oy)

3 Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke: Kohdekuvaukset 
(Arkeologiset kenttäpalvelut, Museovirasto)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittäneet, 
jotka ovat ilmoittaneet 
osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 35

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.12.2013 § 402

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00

Ksv 3364_12

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä 22.10.2013 päivätyn 
Vision 2050 liitteineen Helsingin yleiskaavaluonnoksen laatimisen 
pohjaksi. 

Lisäksi lautakunta päätti, että jatkovalmisteluissa:

 huomioidaan säännöllisen aikataulutetun linjalaivaliikenteen 
siirtämisen mahdollistaminen Vuosaaren satamaan

 selvitetään mahdollisuudet laajentaa Helsingin viher- ja 
virkistysalueita saaristossa ja turvata kaavamerkinnöin näiden 
alueiden riittävyys tulevaisuudessa. Huomio kiinnitetään myös 
mahdollisuuksiin kehittää saaria matkailu- ja muiden elinkeinojen 
näkökulmasta

 selvitetään eri vaihtoehdot metro- ja muun 
raideliikenneverkoston laajentamiseksi

 selvitetään mahdollisuudet maanalaisten ratkaisujen 
hyödyntämiseen monipuolisesti muun muassa liikuntatilojen, 
kulttuuritilojen ja kaupallisten palveluiden mahdollistajana sekä 
eri liikkumismuotojen sujuvoittamisessa. 

Käsittely
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03.12.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Päätöslauselmalle vastaehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä 22.10.2013 
päivätyn Vision 2050 liitteineen Helsingin yleiskaavaluonnoksen 
laatimisen pohjaksi kuitenkin huomioiden seuraavaa: 
Säännöllisen aikataulutetun linjalaivaliikenteen osalta mahdollistetaan 
liikenteen siirtäminen Vuosaaren satamaan.

Kannattajat: Risto Rautava

Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä jäsenen 
Lovén vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Matti Niiranen: Kohtaan päätösehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä 22.10.2013 
päivätyn Vision 2050 liitteineen Helsingin yleiskaavaluonnoksen 
laatimisen pohjaksi seuraavin lisäyksin:
- jatkovalmistelussa selvitetään mahdollisuudet laajentaa Helsingin 
viher- ja virkistysalueita saaristossa ja turvata kaavamerkinnöin näiden 
alueiden riittävyys tulevaisuudessa. Huomio kiinnitetään myös 
mahdollisuuksiin kehittää saaria matkailu- ja muiden elinkeinojen 
näkökulmasta.

Kannattajat: Hennariikka Andersson

Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä jäsenen 
Niiranen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Matti Niiranen: Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä 
22.10.2013 päivätyn Vision 2050 liitteineen Helsingin 
yleiskaavaluonnoksen laatimisen pohjaksi seuraavin lisäyksin:
- jatkovalmistelussa selvitetään eri vaihtoehdot metro- ja muun 
raideliikenneverkoston laajentamiseksi. 

Kannattajat: Hennariikka Andersson

Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä jäsenen 
Niiranen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Kohtaan päätösehdotus (1):
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä 22.10.2013 
päivätyn Vision 2050 liitteineen  Helsingin yleiskaavaluonnoksen 
laatimisen pohjaksi seuraavin lisäyksin:
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- jatkovalmistelussa selvitetään mahdollisuudet maanalaisten 
ratkaisujen hyödyntämiseen monipuolisesti muun muassa 
liikuntatilojen, kulttuuritilojen ja kaupallisten palveluiden mahdollistajana 
sekä eri liikkumismuotojen sujuvoittamisessa.

Kannattajat: Hennariikka Andersson

Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä jäsenen 
Rautava vastaehdotuksen.

22.10.2013 Pöydälle

20.11.2012 Ehdotuksen mukaan

13.11.2012 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Marja Piimies, yleiskaava-arkkitehti, puhelin: 310 37329

marja.piimies(a)hel.fi
Anne Karlsson, johtava yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Matti Kivelä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37145

matti.kivela(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37368

heikki.mantymaki(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 174

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun tilannekatsauksen tiedoksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Pelastuskomentaja 23.01.2013 § 6

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00
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Päätös

Kehittyvän yleiskaavan peruslähtökohdissa kaupungin ennustetaan 
kasvavan asukasmäärissä sekä monissa toiminnoissa merkittävästi. 
Suunnitelmissa on muuttaa jo laadittuja asemakaavoja.

Asemakaavojen muutoksissa tulee huomioida kaupungin eri muotoisen 
kasvun yhteensovittaminen. Viitteenä esim. Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston lausuttavaan asiaan antama kannanotto Seveso-
direktiivin mukaisten kohteiden olemassaolosta kaupungin alueella.

Viimeistään osayleiskaavavaiheessa rakentamiselta tulee edellyttää ja 
mahdollistaa turvallisuudenkin osalta kestävän kehityksen mukaisia 
ratkaisuja kuten mm. huomioiden väestön ikääntyminen, korkea 
rakentaminen, rakennusmateriaalien ja arkkitehtonisen ilmeen yhteen 
sopivuus turvallisuuden kanssa, kehittyvän turvallisuusodotuksen 
yhteensovittaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin, 
liikenneväylien mahdollinen tunneloittaminen, korttelikatujen 
talvisietokyky, maanalainen rakentaminen, väestön suojaaminen 
poikkeusolotilanteissa, pelastustoiminnallisten mahdollisuuksien 
turvaaminen, tmv. 

Yleiskaavasuunnittelun edetessä julkisen hallinnon 
tonttivaraussuunnitteluun, pelastuslaitos varaa oikeuden tulla kuulluksi 
oman toimintansa edellyttämien uusien toimipisteiden sijoittamisessa 
toiminnallisesti tehokkaisiin paikkoihin. 

Pelastuslaitoksella ei ole tässä vaiheessa muuta huomautettavaa.   

Lisätiedot
Seppo Sihvonen, valvontayksikön päällikkö, puhelin: 310 31230

seppo.sihvonen(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos Toimitusjohtaja 23.1.2013

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00

Helsingin Energian lausunto liitteenä 1.

Lisätiedot
Marko Riipinen, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2900

marko.vj.riipinen(a)helen.fi

Nuorisoasiainkeskus 23.1.2013

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00
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Nuorisoasiainkeskus on antanut kannanottonsa viranomaiskuulemisen 
yhteydessä 28.11.2012:

1. Nuorten osallistaminen on huomioitava yleiskaavan valmistelun 
kaikissa vaiheissa. Nuorten vaikuttamisen varmistamisessa voidaan 
käyttää esimerkiksi nuorisoasiainkeskuksen koordinoimaa nuorten 
vaikuttamisjärjestelmää Ruutia. Tarvittaessa nuorisoasiainkeskus voi 
toimia linkkinä yleiskaavan valmisteluun osallistuvien virastojen ja 
nuorten vaikuttajaryhmien välillä.

2. Yleiskaavan yhtenä periaatteena oleva kaupunkirakenteen 
tiivistäminen on etu nuorten kuntalaisten kannalta. Nykyistä tiheämmin 
sijaitsevat aluekeskukset tuovat monipuolisemmat peruspalvelut ja 
vapaa-aikapalvelut lähemmäksi käyttäjiä.

3. Kaupunkirakenteen tiivistäminen mahdollistaa myös kävellen ja 
polkupyörällä tapahtuvan lähiliikkumisen edistämisen ja lisää siten 
turvallisuutta. Lähellä toisiaan sijaitsevat aluekeskukset mahdollistavat 
myös tiheät joukkoliikenteen vuorovälit. Näin voidaan tuottaa nykyistä 
turvallisempaa ka ekologisempaa kaupunkiympäristöä

4. Pääkaupunkiseudulla kaupunkien väliset rajat eivät näy arjen 
fyysisessä ympäristössä. Yleiskaavassa voitaisiin ottaa huomioon 
ihmisten luonteva liikkuminen palvelujen perässä yli kuntarajojen ja 
samalla varautua mahdollisiin kuntarakennemuutoksiin.  

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Kulttuurikeskus 23.1.2013

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston laatima Helsingin yleiskaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (13.11.2012) on selväpiirteinen ja 
sisältää modernit vuorovaikutuksen muodot erilaisine kuulemis- ja 
keskustelutapoineen.  Yleiskaavan esittelystä ilmenee, miksi se 
tehdään sekä mihin ja millä aikavälillä se vaikuttaa. Esittelystä ilmenee 
myös kaavan laatimiseen vaikuttava muu kaavahierarkia ja eri 
lainsäädäntö. Kaavan vaikutusarviointiin on luotu erilaisia 
kaavoitusprosessia ja sen osa-alueita tukevia työkaluja. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitelty kaavoitustyön 
aikataulut ja yhteyshenkilöt.
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Kulttuurikeskuksella ei ole huomautettavaa hyvin laaditusta 
Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta eikä 
työsuunnitelmasta.

Lisätiedot
Paiju Tyrväinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 22.1.2013

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 20.11.2012

Helsingin kaupunginmuseo - Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on 
tutustunut Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma 
(13.11.2012) selvitykseen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
(13.11.2012). Kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 
arvioi yleiskaavan lähtökohtia kulttuuriympäristön: arkeologisen 
perinnön, rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman 
vaalimisen näkökulmasta seuraavaa.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kulttuuriympäristöjen osalta ja 
sen tarkoittamat inventoinnit Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 
kulttuuriympäristöt (RKY 2009 -kohteet) ja valtakunnallisesti arvokkaat 
maisema-alueet tulee yleiskaavan valmistelussa ja vaikutusten 
arvioinnissa ottaa huomioon ja ne tulee myös merkitä kaavakarttaan. 
Samoin uudistuvan maakuntakaavan maakunnallisesti arvokkaat 
kulttuuriympäristöt on otettava mukaan yleiskaavoituksen tärkeänä 
tausta-aineistona.

Kulttuuriympäristö ja maisema liittyvät suoraan useaan Helsingin 
yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelman kohtaan. 

Matkailun kehittämisessä on nostettu esiin Helsingin merellisyys yhtenä 
tärkeänä kansainvälisenä kilpailuvalttina. Helsingin siluetin säilyminen 
ja ranta-alueiden vaaliminen ovat kaupunginmuseon mielestä Helsingin 
vahvan kaupunkikuvallisen ominaislaadun keskeisiä tekijöitä. 
Maiseman ja kulttuuriympäristön huomioon ottaminen ja esimerkiksi 
korkean rakentamisen sijoittelu liittyvät Helsingin ranta-alueiden 
maiseman, historiallisen kaupunkikuvan ja kaupungin siluetin 
säilyttämiseen ja suojeluun, joihin uuden yleiskaavan on otettava 
kantaa. 

Yksi esiin nostettu viihtyvyystekijä kaupungin toimivuuden ohella on 
arjen estetiikka ja kaupunkitilan laatu. Kaupunginmuseo korostaa, että 
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monenikäinen ja monimuotoinen, kerroksinen rakennuskanta tuo 
nimenomaan laatua ja arjen estetiikkaa kaupunkitilaan. 

Täydennysrakentamisen paikkoja kartoitettaessa joukkoliikenteen 
solmukohtien ja merkittävien raideliikenteen pysäkkien ympäristöt 
korostuvat. Samoin lisärakentaminen tonteilla nousee yhä 
tärkeämmäksi 1960–1970 -luvun alueilla, missä on suuri rakennusten 
korjausvelka. Kulttuuriympäristön ja maiseman huomioon ottaminen on 
myös täydennysrakentamisalueita määriteltäessä olennainen 
lähtökohta. Samoin nuoren rakennusperinnön inventointi ja 
arvottaminen tulee tehdä täydennysrakentamiselle soveltuvien alueiden 
arvioimiseksi.

Viheralueiden tarkastelun yhteydessä on tuotu esiin myös 
kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnon arvot.  Yleiskaavatyön 
pohjaksi laaditaan Viheralueiden strateginen kehityskuva (VISTRA), 
jonka avulla muodostetaan näkemys Helsingin viheraluerakenteesta 
tulevaisuudessa. Sen teemoina ovat mm. viher- ja virkistysalueiden 
toiminnallinen kehittäminen, maiseman kulttuuriarvojen vaaliminen ja 
arvottaminen ja ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen 
viheralueilla.

Työohjelmassa keskeisenä Helsingin identiteettitekijänä todetaan 
rakennetun ympäristön historialliset kerrostumat ja sitä kautta 
muotoutuneet erilaiset rakennetun ympäristön tyypit. Myös rakennetun 
ympäristön ylläpito ja sen arvojen vaaliminen nostetaan esiin osana 
kulttuurisesti kestävää kehitystä. Helsingin keskeisiksi ominaispiirteiksi 
mainitaan: merellisyys ja kaupungille luonteenomainen siluetti ja 
Helsingin vahva puutarhataiteen perintö, johon sisältyy kartano- ja 
huvilakulttuuri ja historialliset puistot. 

Yleiskaavatyön kuluessa tulee kulttuuriperintöä ja rakennettua 
ympäristöä koskevia selvityksiä tarkentaa. Yksi jo käynnistynyt hanke 
on Helsingin ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhykettä 
koskeva selvitys kaupunkisuunnitteluviraston, Museoviraston ja 
kaupunginmuseon yhteistyönä.

Yleiskaavan vaikutusten arvioinnissa arvioidaan vaikutukset 
valtakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviin maisema-alueisiin, 
kulttuuriympäristöihin, rakennusperintöön, muinaismuistolain mukaisiin 
muinaisjäännöksiin ja rakennettuihin ympäristöihin.  

Kaupunginmuseo korostaa, että rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
tarkastelu ja arvotus tulee ulottaa viher- ja maisema-alueiden lisäksi 
myös mahdollisiin täydennys- ja lisärakentamisen aluevarauksiin sekä 
merkittäviin liikenteellisiin hankkeisiin.
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Lisätiedot
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 22.1.2013

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00

Rakennusvirasto osallistuu yleiskaavan laadintaan mahdollisimman 
laajasti ja aktiivisesti painottaen erityisesti viraston ydinosaamiseen 
kuuluvien yleisten alueiden kehittämisen, toimivuuden ja ylläpidon 
näkökulmia.

Kaupunginarkkitehti Jukka Kauto vastaa rakennusviraston 
osallistumisesta. Hänen sijaisenaan on toimistopäällikkö Jussi 
Luomanen.

Teknisen verkoston, sen vaatiman tilatarpeiden ja kaupungin 
huollettavuuden tarkasteluun osallistuvat toimistopäällikkö Ville 
Alatyppö ja suunnitteluinsinööri Marko Jylhänlehto.

Erityisesti viheralueiden osalta yleiskaavatyöhön rakennusviraston 
edustajina osallistuvat suunnitteluasiantuntija Kaisu Ilonen 
(maisemasuunnittelu, asuinalueet), luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila 
(luonnon monimuotoisuus, kulttuurimaisema, mahdolliset 
kompensaatiotoimet) ja luonnonhoidon suunnitteluvastaava Tiina 
Saukkonen (metsäluonto, luonnonhoito).

Lisätiedot
Jussi Luomanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38626

jussi.luomanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 18.01.2013

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan Helsingin uutta 
yleiskaavaa. Suunnittelualueena on koko kaupunki poisluettuna 
Östersundomin alue, jonne laaditaan parhaillaan kuntien yhteistä 
yleiskaavaa. Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, 
jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. 
Helsingissä yleiskaava on laadittu noin kymmenen vuoden välein. 
Yleiskaava vaikuttaa siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten 
kuluttua. Valmisteilla olevassa yleiskaavassa tehdään maankäytön 
visio vuoteen 2050. Yleiskaavalla on suuri vaikutus helsinkiläisten 
elämään. Se vaikuttaa siihen, kuinka helppoa on liikkuminen töihin, 
palveluihin, kotiin ja harrastuksiin sekä siihen, löytyykö Helsingistä 
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kohtuuhintaisia asuntoja erilaisiin elämänvaiheisiin. Yleiskaava ohjaa 
asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Nykyisiä 
asemakaavoja tullaan muuttamaan uuden yleiskaavan perusteella. 
Yleiskaavalla otetaan kantaa mm. liikenneratkaisuihin, 
asuinrakentamiseen sekä yritysten ja infrastruktuurin sijoittumiseen. 

Yleiskaavatyötä varten on jo tehty selvityksiä eri näkökulmista ja 
aiheista. Kaavaprosessin aikana selvitystarpeet tarkentuvat. 
Yleiskaavatyö tuli vireille 13.11.2012 päivätyllä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmalla. Kaavan visiotyö tehdään vuoden 2013 aikana. 
Kaavaluonnos valmistellaan kaupunkisuunnittelulautakunnan 
käsittelyyn 2014 ja kaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua 2015. 

Yleiskaavan valmistelusta vastaa kaupunkisuunnitteluvirasto. 
Yleiskaava valmistellaan yhteistyössä kaikkien Helsingin kaupungin 
hallintokuntien, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien, 
muiden viranomaisasiantuntijoiden ja julkisyhteisöjen kanssa. 
Suunnittelun aikana viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään 
erillisiä neuvotteluja, seminaareja ja työpajoja sekä tarpeen mukaan 
muita tapaamisia. Viranomaisilta pyydetään lausunnot ainakin 
kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta. 

Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta on pyydetty toimittamaan viimeistään 23.1.2013 
mennessä.

Lausuntonaan sosiaali- ja terveysvirasto esittää seuraavaa:

Yleiskaavan keskeisiä lähtökohtia ovat Verkostokaupunki, Helsinki 
osana eurooppalaista suurkaupunkien verkostoa, Hyvä elämä – lasten 
ja nuorten kaupunki, Arjen kaupunki – kauppa, elinkeinot ja työ, energia 
sekä Tulevien sukupolvien Helsinki – kaupunkitalous. Sosiaali- ja 
terveysviraston mielestä keskeiseksi lähtökohdaksi tulee lisätä 
Ikääntyvät kaupunkilaiset. Tulevina vuosikymmeninä ikääntyneiden 
asukkaiden määrä Helsingissä kasvaa nopeasti, mikä on hyvä 
huomioida kaikessa suunnittelussa. Lähtökohtana ikääntyneille 
tarkoitettujen palvelujen järjestämisessä on kotona asumisen 
tukeminen. Erityisesti ikääntyvien asukkaiden näkökulmasta 
lähipalvelujen järjestäminen alueella ja palvelujen esteetön 
saavutettavuus julkisin kulkuvälinein on tärkeää. Nykyinen 
kaupunkirakenne ei tue ikääntyneiden kotona asumista.

Yleiskaavatyötä varten on tehty ja tehdään tarvittavista selvityksistä. 
Yksi valmistunut selvitys on saavutettavuustarkastelu. Sosiaali- ja 
terveysviraston mielestä saavutettavuustarkasteluja tulee laajentaa ja 
syventää. Ikääntyvä väestön kannalta palvelujen sijainti ja 
saavutettavuus on keskeinen kotona asumisen mahdollistaja. 



Helsingin kaupunki Esityslista 31/2014 18 (33)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Ykp/1
25.11.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2100, (Kansakoulukatu 3) Kansakoulukatu 3 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu +358 9 310 37409

Saavutettavuustarkasteluja tulee jatkossa laajentaa paikallistasolle ja 
ottaa huomioon vanhenevan väestön palvelutarpeet laaja-alaisesti 
sekä kaupallisten että julkisten palvelujen osalta. Erityisesti ikääntyvien 
asukkaiden näkökulmasta lähipalvelujen järjestäminen alueella ja 
palvelujen esteetön saavutettavuus julkisin kulkuvälinein on tärkeää. 

Työohjelman mukaan vuonna 2013 käynnistyvät mm. yleiskaavan 
palveluita ja elinkeinotoimintaa koskevat selvitykset. Näissä 
selvityksissä tulee olla myös erityistä tukea tarvitsevien väestönosien ja 
vanhenevan väestön näkökulma. 

Asuminen muodostaa lähipalvelujen kanssa kokonaisuuden, jossa 
palvelutarpeet vaikuttavat asumisen suunnitteluun ja asumisratkaisut 
taas palveluratkaisuihin. Kaupungin sosiaalipoliittisena linjauksena on 
kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään. Tämä asettaa 
vaatimuksia kaikille väestöryhmille soveltuvalle esteettömälle 
asumiselle, ympäristölle ja palvelujen saavutettavuudelle. Sosiaali- ja 
terveysvirasto esittää lisättäväksi ikääntyvien ihmisten asumisen ja 
palvelutarpeiden huomioon ottamisen suunnittelussa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on selostettu selkeästi 
yleiskaavan tekemisen sisältö, vaiheet ja osallistumisen tavat. 
Helsingin yleiskaavan vaikutusalue on pääasiassa pääkaupunkiseutu ja 
Helsingin seutu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan 
yleiskaavoituksen yhteydessä vaikutuksia arvioidaan laaja-alaisesti. 
Vaikutuksia koskevaa tietoa tuotetaan ja hyödynnetään läpi koko 
kaavaprosessin. Vaikutusarvioinnit pohjautuvat sekä olemassa oleviin 
että kaavaprosessin aikana laadittaviin selvityksiin, joista vastaa 
kaavoittaja. Merkittävä rooli arviointityössä on kaupungin virastojen ja 
liikelaitosten asiantuntijoilla. Vaikutusten arvioinnin aihealueista 
sosiaali- ja terveysviraston kannalta keskeisiä ovat:

 Alue- ja yhdyskuntarakenne, jonka osalta arvioidaan asutuksen 
ja työpaikkojen, palvelujen sekä virkistysalueiden määrää ja 
sijoittumista, yhdyskuntarakenteen toimivuutta ja eheyttä sekä 
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen, palveluverkkojen ja 
yhdyskuntateknisten verkostojen hyväksikäyttömahdollisuuksia.

 Ihmisten elinolot ja elinympäristö, jonka osalta arvioidaan 
toimintaympäristöjen terveellisyyttä ja turvallisuutta, viihtyisyyttä 
ja toimivuutta, maankäyttöratkaisujen mahdollistamaa 
asuntotarjontaa sekä eri väestöryhmien toiminta- ja 
virkistysmahdollisuuksia. Lisäksi arvioidaan vaikutukset 
palveluihin ja palveluverkkoon.

Yhdessä kaupunkisuunnittelun ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa 
pitää kehittää hyvät käytännöt, joiden avulla varmistetaan sosiaali- ja 
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terveysviraston mukanaolo ja vaikutusmahdollisuudet yleiskaavan 
suunnitteluun ja sisältöön.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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2
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
toivomusponnesta, joka koskee Talin golfkentän kaavoittamista 
asumiskäyttöön (b-asia)

HEL 2014-006363 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle

Kaupunkisuunnittelulautakunta on antanut 4.2.2014 lausunnon 
aloitteesta Talin golfkentän kaavoittamisesta asumiskäyttöön.

Lausunnossa todettiin, että kaupunkisuunnitteluvirastossa on 
käynnissä yleiskaavatyö, jonka yhteydessä selvitettiin Talin golfkentän 
ja siihen liittyvien alueiden soveltumista asuinkäyttöön. Talin golfkentän 
vuokra-alueen lähialueiden asuntojen lukumäärän oletetaan 
pikaraitiotielinjan varren tiivistämisen myötä nousevan. Selvityksessä 
Talin golfkentän asuntolukumäärä monipuolisella rakentamisella olisi 
noin 510 tai yksinomaan kerrostalorakentamisella kaksinkertainen. 
Molemmat ratkaisut mahdollistavat 9-reikäisen golf-kentän. 

Yleiskaavan maankäyttötarkastelujen mukaan golf kenttää ympäröiville 
lähialueille on mahdollista rakentaa asuntoja edellisten lisäksi n. 3 300 
asuntoa. Näitä alueita ovat mm. Patterimäki, Pitäjänmäentien varsi, 
Kutomotien alue, Talin urheilupuistoon rajautuva Ulvilantien varsi 
Munkkivuoressa sekä ns. Valion alueet Pitäjänmäen teollisuusalueella. 

Lausunnossa todettiin lisäksi, että tulevaisuuden Helsinkiä 
suunnitellessa on strategisesti tärkeää varmistaa riittävät virkistysalueet 
myös tulevaisuuden asukkaille, minkä takia Talin kartanoalueen 
merkitys yleisenä ja julkisena virkistysalueena kasvaa ympäröivien 
alueiden tiivistyessä. 

Valmisteltavan yleiskaavan lähtökohtana on mahdollistaa 
asuntorakentamista osalle Talin golfkenttää virkistyskäyttö ja 
kulttuurihistorialliset arvot huomioiden. Asemakaavoitus, jonka 
yhteydessä arvioidaan maankäytölliset ja juridiset edellytykset 
tarkemmin, voidaan aloittaa yleiskaavan saatua lainvoiman ennen Talin 
golfkentän vuokrasopimuksen päättymistä 31.12.2034. Uusi yleiskaava 
tulee valtuustokäsittelyyn vuoden 2016 lopussa.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi
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Kaupunginvaltuusto päätti 7.5.2014 kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen Talin golf kentän 
kaavoittamisesta asumiskäyttöön loppuun käsitellyksi. Hyväksymisen 
yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi 45 äänellä seuraavan 
toivomusponnen:

Hyväksyessään päätöksen valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää 
mahdollisuudet kaavoittaa alue jo lähivuosina pääosin asuinkäyttöön, 
huomioiden myös virkistysalueet ja kulttuurihistorialliset arvot. 
Tavoitteena on, että Talin alueella on lainvoimainen kaava jo ennen 
vuokrasopimuksen loppumista.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa 
antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 16.12.2014 
mennessä.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Christina Suomi, arkkitehti, puhelin: 310 37321

christina.suomi(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kivekäs Otso toivomusponsi, Kvsto 7.5.2014 asia 31
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1
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Suutarilan Päitsitien 
länsipään asemakaavan muutokseksi (nro 12312) (b-asia)

HEL 2013-008274 T 10 03 03

Ksv 0742_42, Päitsitie 17, karttaruutu J8

Esitysehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 25.11.2014 päivätyn 40. kaupunginosan (Suutarila, 
Tapulikaupunki) korttelin 40158 tontin 1 sekä puisto- ja 
katualueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12312 
hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 
päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Samalla lautakunta päättää

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat 
lausunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen 
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta 
ehdotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta 
Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja 
käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Päitsitie 17:ssä sijaitsevan 
asemakaavan mukaisen tontin 40158/1 jakamisen kahteen osaan ja 
tonttitehokkuuden nostamisen e = 0,20:stä e = 0,25:een. Tontilla 
sijaitseva 1900-luvun alussa rakennettu asuinrakennus suojellaan. 
Kaavamuutoksessa pääosa Päitsitien pään pohjoispuolella 
sijaitsevasta puistoalueesta muutetaan kahdeksi pientalotontiksi. 
Vankkuripolun jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katualue muuttuu 
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puistoksi, johon on osoitettu ohjeellinen ulkoilutie. Uutta kerrosalaa 
syntyy kaavamuutoksella yhteensä 668 k-m².

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin 
strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Kaavaratkaisun lähtökohdat, perustelut ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaiset vaikutusten arvioinnit ilmenevät 
yksityiskohtaisemmin liitteenä olevasta selostuksesta.

Alue sijaitsee Suutarilassa, Kehä III:n eteläpuolella, noin 600 metriä 
Puistolan asemalta luoteeseen.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on pientalovaltaista 
aluetta, ja se on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. 

Asemakaavan mukaan suunnittelualueella on erillisten enintään 
kaksiasuntoisten pientalojen korttelialuetta sekä puisto- ja katualueita. 
Korttelialueen enimmäiskerrosluku on kaksi ja tonttitehokkuus e = 0,20. 
Tontin 40158/1 keskelle on osoitettu rakennusala ja länsiosaan 
istutettava korttelin osa. Vankkuripolku on yleiselle jalankululle ja 
polkupyöräilylle varattua katualuetta.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee pientaloalueella, jonka 
rakennuskanta on rakennustavaltaan ja iältään vaihtelevia 1–2-
kerroksisia pientaloja. Päitsitie 17:ssa sijaitseva 1900-luvun alussa 
rakennettu asuinrakennus on kaupunkikuvallisesti tärkeä katunäkymän 
pääte ja merkittävä alueen kulttuurihistorian kannalta.

Suunnittelualueella sijaitseva tontti on yksityisomistuksessa ja puisto 
sekä katualueet ovat kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Erillispientalojen korttelialueella (AO), Päitsitien päässä korttelissa 
40158 sijaitsevien tonttien 12 ja 13 (entinen asemakaavan mukainen 
tontti 1) tonttitehokkuutta nostetaan e = 0,20:stä e = 0,25:een. Tontille 
13 mahdollistetaan asuinpientalon rakentaminen. Tontilla 12 sijaitseva 
1900-luvun alussa rakennettu asuinrakennus suojellaan ja 
käyttämättömälle rakennusoikeudelle osoitetaan rakennusala. 
Puistoalue (P) muutetaan pääosin erillispientalojen korttelialueeksi 
(AO), jonne osoitetaan kaksi tonttia, joille kummallekin mahdollistetaan 
rakennusalat kahta asuinpientaloa varten. Olemassa olevaa puistoa 
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laajennetaan Arttolantien ja Päitsitien välille. Puistoon osoitetaan 
ohjeellinen ulkoilutie.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset ja kustannukset

Kaavan toteuttaminen tehostaa alueen maankäyttöä. Liikenne ei 
lisäänny alueella merkittävästi. Puistojen virkistyskäyttömahdollisuudet 
eivät huonone oleellisesti, vaikka puistopinta-ala väheneekin.

Muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
Päitsitien uudelleen järjestelyistä, Arttolantien ja Päitsitien välisen polun 
parantamisesta sekä kasvillisuuden raivaamisesta. Lisäksi vesihuollon 
runkolinjaa on täydennettävä. Kustannusarvio toimenpiteille yhteensä 
noin 46 000 euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Tontin 40158/12 (ennen tonttijakoa tontin 40158/1) omistaja on 
31.5.2013 hakenut asemakaavan muuttamista.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (päivätty 24.2.2014). 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia ja 
tavoitteita esiteltiin kaavapäivystyksessä 18.3.2014.

Viranomaisyhteistyö ja esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä asianomaisten Helsingin kaupungin 
hallintokuntien ja liikelaitosten kanssa. Kannanotot on otettu 
valmistelussa huomioon.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle 
saapunut kirjeitse 12 mielipidettä, joista 6 (yhden mielipiteen on 
allekirjoittanut 63 lähialueen asukasta) koski osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa ja 6 asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi 
suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse. 

Saaduissa mielipiteissä vastustettiin erityisesti uuden rakentamisen 
tehokkuutta sekä kyseenalaistettiin sen sopivuutta vanhaan 
rakenteeseen. Myös puiston muuttamista rakennustonteiksi 
vastustettiin ja haluttiin puiston säilyvän luonnontilaisena.

On perusteltua ja kestävän kehityksen mukaista rakentaa uusia 
asuntoja sinne, missä on olemassa oleva katuverkko ja 
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kunnallistekniikka. Suunnittelualueeseen kuuluva Päitsitien 
korttelipuisto on pieni lähivirkistysmetsä, jolla on vähän ulkoilukäyttöä 
eikä näin ollen juurikaan merkitystä yleisessä virkistyskäytössä. 

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät 
viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet 
laajemmin. Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistio 
keskustelutilaisuudesta. 

Viranomaisten kannanotot ja mielipiteet ovat liitteenä.

Jatkotoimenpiteet

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa 
aluetta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta Helsingin Energia  
liikelaitoksen ja Helen Sähköverkko Oy:n, HSY:n vesihuollon, 
kiinteistölautakunnan/kiinteistöviraston, yleisten töiden 
lautakunnan/rakennusviraston, pelastuslautakunnan ja 
ympäristölautakunnan/ympäristökeskuksen sekä muut mahdollisesti 
tarvittavat lausunnot.

Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymisestä päättää 
kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(a)hel.fi
Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi
Anu Lämsä, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37348

anu.lamsa(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12312 kartta, päivätty 

25.11.2014
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12312 selostus, päivätty 

25.11.2014
5 Havainnekuva
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6 Tilastotiedot
7 Kustannukset
8 Vuorovaikutusraportti 25.11.2014 ja kaavapäivystyksen 18.3.2014 

muistio
9 Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo
10 Mielipidekirjeet
11 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen 
tiedoksianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Ne mielipiteensä esittäneet, 
jotka ovat ilmoittaneet 
osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 6
Liite 8

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski

Päätöshistoria

Rakennusvirasto 19.6.2014

HEL 2013-008274 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
Suutarilan (40.ko) korttelin 40158 tonttien 1 ja 2, Päitsitie 17 ja 19 sekä 
tonttien viereisestä rakentamattomasta puistoalueesta 1.7.2014 
mennessä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa voimassa olevan asemakaavan 
osoittaman tonttitehokkuuden e = 0,2 nostaminen tehokkuuteen e = 
0,25. Lisäksi tonttien viereinen puistoalue on tarkoitus muuttaa 
tonteiksi, joille on mahdollista rakentaa erillispientaloja. Päitsitien pään 
katualue laajenee siten, että tonttiliittymä muodostettaville tonteille 
voidaan mahdollistaa. Vankkuripolun ja Luokkipolun kevyen liikenteen 
yhteys säilytetään. 
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Suunnittelualueeseen kuuluu Päitsitien korttelipuisto, joka on pieni 
lähivirkistysmetsä. Alueella on vähän ulkoilukäyttöä ja rakennusviraston 
kehittämisvaihtoehtona on ollut sen muuttaminen rakennustontiksi.

Vankkuripolun ja Luokkipolun reittiyhteys on hyvä säilyttää 
palvelemaan lähikortteleiden asukkaita. Vankkuripolkua ei ole 
rakennettu, joten yhteys on polkumainen. Luokkipolku ei johda 
eteläpäässä luontevasti pohjois-etelä-suuntaiselle jalankulun tai 
pyöräilyn reitin jatkeelle. Alueen kehitettävät pohjois-etelä-suuntaiset 
jalankulun ja pyöräilyn valaistut pääreittiyhteydet kulkevat Jalaskujan 
kautta ja junaradan vieressä. Kaavamerkinnästä tulisi ilmetä, että 
Vankkuripolun yhteys tulee jatkossakin toimimaan polkumaisena 
jalankulunreittinä.

Rakennusvirastolle tulee asemakaavan muutoksesta kustannuksia 
Päitsitien päätteen uudelleen järjestelyistä sekä Vankkuripolun 
vahvistamisesta ja kasvillisuuden raivaamisesta. Rakennusvirastolla ei 
ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutosluonnoksesta.

28.3.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Eeva Rapola, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39542

eeva.rapola(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 19.6.2014

HEL 2013-008274 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseota antamaan 
lausuntonsa Suutarilan Päitsitien länsipäätä koskevan alueen 
asemakaavan muutosluonnoksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee 
hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan 
seuraavaa.

Kaupunginmuseo on keväällä 2014 antanut lausuntonsa Päitsitien 
länsipäätä koskevan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta. Kaupunginmuseo totesi tuolloin, että 
asemakaavan muutoksen tavoitteeksi asetettu tonttitehokkuuden 
nostaminen on maltillista ja siten mahdollista. Jotta voitaisiin varmistaa, 
että nykyisin melko metsittyneen puistoalueen tilalle rakentuvat 
asuintontit muotoutuvat yleisilmeeltään vehreäksi, tarvitaan kyseiseen 
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suuntaan ohjaavia, sopivia kaavamääräyksiä. Tätä tavoitetta tukevia 
määräyksiä kaavaluonnoksessa ovat ainakin istutusmääräys tontin 
rakentamattomaksi jääville, kulkuteiksi, leikkipaikoiksi tai pysäköinnille 
tarkoitetuille osille. Myös täysin yhteen kerrokseen rakentamisen 
kieltävä määräys tukee pyrkimystä muokata tonteista vehreitä. 
Määräys tonttien väylien sorapintaisuudesta on myös määräys, jolla 
uusien tonttien ilmettä saadaan sovitettua lähiympäristön 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen.

Erityisen tärkeänä kaupunginmuseo piti osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa esitettyä suojelutavoitetta suunnittelualueella 
sijaitsevalle 1900-luvun alkupuolen asuinrakennukselle. Nyt esillä 
olevassa kaavaluonnoksessa kyseiselle Päitsitien päätteenä 
sijaitsevalle asuinrakennukselle esitetään suojelumerkintää sr-2 
määräyksellä: ”Kulttuurihistoriallisesti arvokas suojeltava rakennus, 
jolla on erityistä paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä. 
Rakennusta ei saa purkaa, eikä siihen saa tehdä sellaisia korjaus- ja 
muutostöitä, jotka alentavat rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa tai 
muuttavat julkisivujen tai vesikaton ominaispiirteitä. Korjaus- ja 
muutostöiden yhteydessä on rakennusta pyrittävä korjaamaan sen 
ominaispiirteitä ja alkuperäisten rakennusosien ja –materiaalien 
säilymistä edistävällä tavalla.” Kaupunginmuseo pitää esitettyä 
määräystä hyvänä ja riittävänä turvaamaan tämän yhden Päitsitien 
alueen arvokkaimman asuinrakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen 
säilymisen.

Kaupunginmuseo toteaa, että Päitsitien länsipään asemakaavan 
muutosluonnos on laadittu ottaen huomioon yleiskaavan määräys, 
jossa Arttolantien ja Päitsitien pientaloalue on osoitettu 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että sen arvot ja 
ominaisuudet säilyvät. Kaavamuutosalue on kuitenkin vain pieni osa 
tätä kulttuurihistoriallisesti merkittävää kokonaisuutta. Tämän 
yleiskaavassakin arvotetun pientalokokonaisuuden säilymisen kannalta 
on erityisen tärkeää, että jatkossa myös nyt esillä olevan 
suunnittelualueen lähiympäristön kortteleihin laaditaan alueen 
alkuperäistä rakennuskantaa ja alueen kulttuurihistoriallisia arvoja 
kokonaisuutena käsittelevä ja niiden säilymistä tukeva asemakaava.

31.3.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi
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2
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
rakennuskiellon jatkamiseksi Rysäkarilla 53. kaupunginosassa 
(Ulkosaaret) (nro 12324) (b-asia)

HEL 2014-013558 T 10 03 05

Ksv 3701_3

Esitysehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 53. 
kaupunginosan (Ulkosaaret) alueella olevaa rakennuskieltoa jatketaan 
maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 17.1.2017 
saakka (piirustus nro 12324, päivätty 25.11.2014).

Esittelijän perustelut

Alue

Rakennuskielto on voimassa 17.1.2015 saakka 53. kaupunginosan 
alueella (Ulkosaaret) Lauttasaaren kylän Rysäkarin saaren alueella.

Taustaa

Rysäkarin saari on ollut Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa 
joulukuuhun 2011, jolloin se siirtyi yksityisomistukseen. Uudella 
omistajalla on tavoitteena kehittää saarta matkailutarkoituksiin. 
Käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää asemakaavan laatimista. 
Asemakaavoituksesta on käyty maankäyttö- ja rakennuslain § 66 
mukainen viranomaisneuvottelu 9.10.2012.

Rysäkarilla on runsaasti arvokkaita sotahistoriallisia rakenteita sekä 
sotilaskäytön aikaista rakennuskantaa. Museovirasto on antanut 
lausunnon 18.10.2011, jonka mukaan upseerirakennus 1910-luvulta, 
sotilaskoti, 1930-luvun tulenjohtotorni alusrakenteineen ja 1940-luvun 
pumppuhuoneen säiliöineen tulee säilyttää.

Uusi omistaja on alustavasti ollut kehittämistavoitteisiinsa liittyen useita 
kertoja yhteydessä kaupungin hallintokuntiin tiedustellen muun muassa 
mahdollisuutta siihen, että kaupunki rakentaisi saareen sähköenergian, 
vesihuollon ja yhteyslaiturin. Toistaiseksi maanomistaja ei ole 
kuitenkaan virallisesti jättänyt hakemusta asemakaavan laatimisesta, 
vaan on edennyt hankekohtaisesti poikkeamishakemusteitse.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 13.1.2014 § 40 pidentänyt 
aikaisemmin voimassa ollutta rakennuskieltoa 17.1.2015 saakka.
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Asemakaava

Alueella ei ole asemakaavaa.

Yleiskaava

Alue on voimassa olevassa Helsingin yleiskaava 2002:ssa  
sotilasaluetta. Saaren kaakkoisosassa on yleiskaavassa 
luonnonsuojelualue. 

Suunnittelutilanne

Alueelle tullaan laatimaan matkailutarkoitukseen asemakaava, jossa 
myös sotahistorialliset rakenteet ja sotilaskäytön aikaisen 
rakennuskannan suojelu otetaan huomioon. 

Ennen asemakaavan voimaantuloa voidaan tarpeellisia toimenpiteitä 
suorittaa poikkeamismenettelyllä.

Rakennuskiellon jatkaminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa jatkaa 
kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin 
perusteella.

Asemakaavaosasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 25.11.2014 
päivätyn piirustuksen nro 12324.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Backas, arkkitehti, puhelin: 310 37286

johanna.backas(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12324/25.11.2014

Tiedoksi

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Kaupunginhallitus
Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola



Helsingin kaupunki Esityslista 31/2014 31 (33)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/3
25.11.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2100, (Kansakoulukatu 3) Kansakoulukatu 3 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu +358 9 310 37409

3
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
rakennuskiellon jatkamiseksi Kulosaaren tontilla 42014/7 (nro 
12326) (b-asia)

HEL 2014-013455 T 10 03 05

Ksv 2681_4

Esitysehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 42. 
kaupunginosan (Kulosaari) tontin 42014/7 olevaa rakennuskieltoa 
jatketaan maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 
16.1.2017 saakka (piirustus nro 12326, päivätty 25.11.2014).

Esittelijän perustelut

Alue

Rakennuskielto on voimassa 16.1.2015 saakka 42. kaupunginosan 
(Kulosaari) tontilla 42014/7.

Taustaa

Alue on tontti 42014/7, joka on ainoa asemakaavan nro 6602 vuodelta 
1972 voimassa oleva osa. Tontin kaavamerkintä on YHL (tarkoittaa 
lähetystökäyttöä), sen pinta-ala on 7 258 m2 ja tonttitehokkuus 0,40. 
Tontilla on viisi rakennusta, joista vanhin on valmistunut vuonna 1917, 
ja rakennusoikeus on lähes käytetty.

Asemakaava

Ympäristöministeriö on 28.5.1985 vahvistanut Kulosaaren huvila-
alueen länsiosan asemakaavan muutoksen nro 8620. Kaavan 
keskeisin tavoite on rakennetun ympäristön suojelu ja keinona tähän 
rakennusoikeuden alentaminen tonttitehokkuuteen 0,30 ja ympäristöä 
ja rakennuksia koskevat suojelumerkinnät. Asemakaavan 
muutosehdotuksessa tontti oli suojelukohde Armas Lindgrenin 
suunnitteleman rakennuksen ja siihen liittyvän puutarhan vuoksi.

Kiinan kansantasavallan Suomen suurlähetystön esittämän 
muistutuksen johdosta lähetystön omistuksessa oleva tontti 42014/7 
rajattiin asemakaavan muutosehdotuksen ulkopuolelle, jolloin tontille jäi 
edelleen rakennuskielto rakennuslain 2 §:n 2 momentin 3 kohdan 
perusteella. Rakennuskieltoa on jatkettu kaksi vuotta kerrallaan, 
viimeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella 
kaupunginhallituksen 10.12.2012 tekemällä päätöksellä 16.1.2015 asti.
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Rakennuskiellon jatkaminen

Jotta Kulosaaren huvila-alueen asemakaavan tavoitteet voitaisiin 
turvata myös tämän tontin osalta, tulisi rakennuskieltoa jatkaa kahdella 
vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella. 
Asemakaavan muutos on tarkoitus laatia tämän jakson aikana.

Asemakaavaosasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 25.11.2014 
päivätyn piirustuksen nro 12326.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Anri Linden, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12326/25.11.2014

Tiedoksi

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Kaupunginhallitus
Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola
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3
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Virastopäällikkö 18.11.2014
Yleiskaavapäällikkö 18.11.2014
Liikennesuunnittelupäällikkö 14.11.2014

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Katja Sulkko, hallintosihteeri, puhelin: 310 37431

katja.sulkko(a)hel.fi


