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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee Markkinatie 19:ssa sijaitsevaa
pientalotonttia. Kaavaratkaisu mahdollistaa tontilla sijaitsevan ra-
kennuksen suojelun sekä uusien erillispientalojen (4 kpl) rakenta-
misen.

Tavoitteena on suojella tontilla sijaitseva asuinrakennus Villa Ok-
sanen sr-2-merkinnällä. Alueen eteläreunaan kadun varteen on
suunniteltu kolme kaksikerroksista pientaloa sekä niiden lisäksi
yksi yksikerroksinen pientalo tontin koillisnurkkaan.

Tontin kerrosala on 850 k-m2, josta uutta asuntokerrosalaa on 490
k-m2.

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty ha-
kemuksen johdosta, jossa hakija esitti tontilla sijaitsevan raken-
nuksen suojelua sekä täydennysrakentamista ja kaavaratkaisun
sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta ei
tehty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lau-
suntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunto kohdistui tontin
piha-alueeseen. Muilla tahoilla ei ollut huomautettavaa.

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa tontilla sijaitsevan ra-
kennuksen suojelu sekä uusien asuntojen täydennysrakentami-
nen tontille. Asemakaavan määräyksillä on pyritty sopeuttamaan
uudisrakentaminen tontilla olevaan funkishuvilaan sekä puisto-
maiseen ympäristöön.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että se luo edellytyksiä uudelle asuntorakentami-
selle ja tiivistää kaupunkia.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 2 851 m2.

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala on 850 k-m2, josta uutta
asuntokerrosalaa on 490 k-m2, joka vastaa likimäärin tehokkuus-
lukua e = 0,30.
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontti sijaitsee Malmin keskustan läheisyydessä Markkinatien
päässä. Se rajoittuu länsirajaltaan vehreään Malmin kirkkopuis-
toon, muualta sitä ympäröivät matalahkot kerrostalot. Tontilla on
vuonna 1941 valmistunut pientalo.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty erillisten,
enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialueeksi.

Erillispientalojen korttelialue (AO)

Tontti on säilytetty erillispientalojen korttelialueena ja sillä sijait-
seva pientalo suojellaan suojelumerkinnällä sr-2. Suojeltavan ra-
kennuksen kerrosalaksi on merkitty 335 k-m2, joka vastaa raken-
nuksen nykyistä kerrosalaa. Markkinatien reunaan, tontin etelä-
osaan on sijoitettu kolmen kaksikerroksisen pientalon rakennus-
alat, joille jokaiselle on merkitty rakennusoikeus 135 k-m2. Lisäksi
on tontin koillisnurkkaan merkitty yksikerroksisen pientalon raken-
nusala rakennusoikeudella 110 k-m2.

Rakennukset on suunniteltava siten, että ne muodon, materiaa-
lien, värien ja julkisivupintojen jäsentelyn suhteen ovat sopusoin-
nussa tontin vanhan rakennuksen kanssa. Niiden julkisivumateri-
aalin on oltava vaaleahkolla värisävyllä peittomaalattua lautaa tai
vaaleaa rappausta ja niissä on oltava loiva pulpettikatto.

Tontin luoteiskulmaukseen on sijoitettu yksikerroksisen talousra-
kennuksen rakennusala, jolle saa kerrosalan estämättä rakentaa
sauna-, työ-, varasto- tms. tiloja. Talousrakennuksen enimmäis-
koko on 10 k-m2. Autokatoksia, autosuoja- tai varastotiloja ei saa
rakentaa rakennusalan ulkopuolelle.

Piha-alueiden kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvan kannalta ar-
vokkaat rakenteet ja puusto on säilytettävä. Materiaalien, istutus-
ten, terassien, ulkoportaiden ja valaisinten on oltava alueen omi-
naispiirteisiin soveltuvia.

Tonttia ei saa aidata. Asuntopihat on aidattava katua vasten pen-
sasaidalla.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.



7 (14)

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Tontilla on vuonna 1941 valmistunut asuinrakennus Villa Oksa-
nen, jonka on suunnitellut arkkitehti Erkki Huttunen Hankkijan
Maatalouskonetehtaan johtajan asunnoksi. Se on suurella puutar-
hamaisella tontilla sijaitseva yksityistalo, jonka olemusta leimaa
arkkitehtoninen laatu. Rakennuksen alkuperäinen valkoinen ra-
pattu julkisivu muutettiin 1960-luvun puolivälissä tiilipintaiseksi
arkkitehtitoimisto Mikkola & Lehtiluodon suunnitelman mukaisesti.
Rakennus toimi 1980-luvulla Helsingin kaupungin rakennusviras-
ton vuokraamana suunnittelutoimiston tiloina Malmin aluekeskuk-
sen suunnittelutöissä. Talo on otettu taas asuinkäyttöön 2000-lu-
vulla.

Kaavaratkaisu

Rakennus suojellaan kaavassa määräyksellä sr-2. Määräyksen
mukaan rakennus on rakennustaiteellisesti, paikallishistoriallisesti
ja aluekokonaisuuden kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai
sen osaa ei saa purkaa. Rakennuksen keskeiset alkuperäiset
ominaispiirteet tulee säilyttää ja niiden tulee olla korjaustöiden
lähtökohtana. Rakennuksen ulkoasun korjaus-, muutos- ja lisära-
kentamistyöt ja rakennusosien uusiminen on toteutettava raken-
nuksen alkuperäisiin ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla.
Rakennukseen saa sijoittaa myös toimisto- ja työtiloja.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Maanalaiset tilat

Lähtökohdat

Kaava-alueen pohjoislaidassa kulkee maanalainen ajotunneli,
joka johtaa maanalaiseen yhdyskuntateknisen huollon tunneliin.

Kaavaratkaisu

Maanalainen ajotunneli on merkitty kaavakarttaan. Tunnelin lähei-
syydessä kalliota ei saa porata tai louhia siten, että tunnelille ai-
heutuu haittaa.
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Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen liikenteeseen eikä
teknisen huollon järjestämiseen.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Rakennustaiteellisesti, paikallishistoriallisesti ja aluekokonaisuu-
den kannalta arvokkaan rakennuksen arvojen säilyminen varmis-
tetaan.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta,
asumiseen (tullut kokonaisuudessaan voimaan 19.1.2007 lukuun
ottamatta Malmin lentokentän aluetta). Nyt laadittu kaavaratkaisu
on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.



9 (14)

Helsingin uudessa yleiskaavassa alue on asuntovaltaista aluetta
A3. Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on otettu huomioon Helsin-
gin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoit-
teet.
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa alueen läheisyyteen
on osoitettu nykyinen, erityisen tärkeä kulkuyhteys teknisen huol-
lon maanalaiseen tilaan tai tunneliin. Lisäksi alueen itäpuolelle on
osoitettu nykyinen maanalainen tila. Alueen länsipuolelle on osoi-
tettu suunniteltu maanalainen tila. Nyt laadittu kaavaratkaisu on
maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 8050 (vahvistettu
17.3.1980). Kaavan mukaan alue on erillisten, enintään kaksi-
asuntoisten pientalojen korttelialuetta. Tontilla sijaitsevalle raken-
nukselle on merkitty kaksikerroksisen rakennuksen rakennusala
ja rakennusoikeus 360 k-m2. Yksikerroksisen autojensäilytyspai-
kan rakennusala on osoitettu tontin koillisnurkkaan. Tontilla on
laajahko säilytettäväksi merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaan
puuston alue.
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Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Alue on yksityisomistuksessa.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan hakemuksesta.
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Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 12.6. 11.8.2017 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Malmin kirjastossa, osoite Ala-Malmin tori 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Kaupunginmuseon kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta sekä valmisteluaineistosta kohdistui suojeltavaan raken-
nukseen sekä uudisrakennusten sopeuttamiseen tontille. Kannan-
otossa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että
olemassa oleva rakennus suojellaan sr-2 merkinnällä ja uudisra-
kennusten kokoa ja ulkonäköä ohjataan asemakaavamääräyk-
sillä.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta
ei saatu mielipiteitä.

http://www.hel.fi/kaupun-
http://www.hel.fi/suunnitelmat.
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 27.4. 28.5.2018

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset ja kirjeet

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnossa esitetty huomautus kohdistui
tontin piha-alueeseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä
esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitet-
tyjen huomautusten johdosta.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

 kirjoitusvirhe on korjattu kaavakartasta ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Kaupungin uusi hallintosääntö 1.6.2017 alkaen on laajentanut lau-
takunnan toimivaltaa asemakaavojen osalta. Poiketen osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmassa ilmoitetusta, kaavan hyväksyy
kaupunginvaltuuston sijaan kaupunkiympäristölautakunta.
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti 12.6.2018 hyväksyä Markki-
natie 19:n asemakaavan muutoksen 12.6.2018 päivätyn piirustuk-
sen numero 12523 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein.

Helsingissä 12.6.2018

Marja Piimies
























