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Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 13.11.2014 § 544

HEL 2013-010702 T 10 03 03

Kiinteistökartta 113/680 493, Kantelettarentie 9

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 33. 
kaupunginosan (Kaarela, Kannelmäki) korttelin 33130 tonttia 2 
koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12275 seuraavan 
lausunnon:

Kiinteistölautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta 
on tehnyt tontin 33130/2 omistaja Bostads Ab Kanteletarvägen 9.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa hyvien 
liikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä olevan väljästi rakennetun 
asuinkerrostalotontin lisärakentaminen. 

Muutoksessa tontin nykyinen rakennusoikeus 2 257 k-m² kasvaa 4 200 
k-m²:iin, josta uutta asuinrakennusoikeutta on yhteensä 1 943 k-m².

Asemakaavan muutosehdotus korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten 
kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen 
mukaiset neuvottelut tulee käydä tontinomistajan kanssa.

Kiinteistövirasto on käynnistänyt maankäyttösopimusneuvottelut 
tontinomistajan kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa 
ennen kuin sopimus on allekirjoitettu. 

Kiinteistölautakunnalla ei ole huomauttamista itse 
kaavamuutosehdotukseen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 28.10.2014 § 405
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HEL 2013-010702 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Kaavamuutosalue sijaitsee Kaarelassa, osoitteessa Kantelettarentie 9. 
Asemakaavan muutos koskee kerrostalotonttia (33130/2). Nykyisiin 
rakennuksiin on suunnitteilla yksi lisäkerros ja tontin kaakkoisosan 
rakentamattomalle osalle suunnitellaan uuden nelikerroksisen 
asuinkerrostalon rakentamista. Asemakaavan muutokseen ei sisälly 
yleisiä alueita eikä siitä aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle eikä 
se vaikuta yleisten alueiden viihtyisyyteen tai toimivuuteen. 
Rakennusvirastolla ei ole asiasta lausuttavaa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12275.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 14.10.2014 § 302

HEL 2013-010702 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Kaavan valmistelussa on ollut mukana Kantelettarentien katuliikenteen 
melun tarkastelu. Asukkaiden käyttöön rakennettavan oleskelu- ja 
leikkialueen suojaaminen melulta on otettu hyvin huomioon 
kaavamääräyksissä. Meluselvityksen mukaan piha-alueelta on 
löydettävissä melutason ohjearvot alittavaa aluetta, johon oleskelu- ja 
leikkipiha voidaan sijoittaa. Kantelettarentien suuntaan aukeavat 
parvekkeet on määrätty lasitettaviksi, sillä voimakkain melu kadulta 
kohdistuu tähän julkisivuun. Melutason ohjearvot ylittyvät myös osalla 
muista julkisivuista. Tämän vuoksi kaavamääräystä tulee tarkistaa 
siten, että se koskee myös muita julkisivuja, joilla valtioneuvoston 
päätöksen mukaiset melutason ohjearvot ylittyvät.
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Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua (KuntaL 91 §).

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 07.10.2014 § 99

HEL 2013-010702 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle seuraavan 
lausunnon koskien asemakaavan muutosesitystä nro 12275: 
Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosesitykseen (nro 12275), Kantelettarentie 9.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.08.2014 § 239

HEL 2013-010702 T 10 03 03

Ksv 0740_30, Kantelettarentie 9, karttaruutu F3/T6

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 19.8.2014 päivätyn 33. kaupunginosan (Kaarela, Kannelmäki) 
korttelin 33130 tontin 2 asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12275 hyväksymistä

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

 antaa jäljempänä olevan vastineen 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.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Eeva-Liisa Hamari, arkkitehti, puhelin: 310 37300

eeva-liisa.hamari(a)hel.fi
Pirjo Koivunen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen(a)hel.fi


