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Kaupunginhallitus

Suutarila, Sarastustien alueen asemakaavan muutosehdotuksesta
annetut lausunnot (nro 12108)
HEL 2011-004819 T 10 03 03
Ksv 0742_26

40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) korttelin 40045 tonttia 13 ja
40046 tonttia 1 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut
lausunnot.
Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 6.3.2012 asemakaavan
muutosehdotuksen hyväksymistä.
Asemakaavan muutoksessa yksityisomistuksessa olevalle liiketontille
osoitteessa Pohjantähdentie 59 (40045/13) ja asuintontille osoitteessa
Sarastustie 3 (40046/1) suunnitellaan uutta pientalotyyppistä
asuntorakentamista. Nykyiset rakennukset puretaan tonteilta.
Kokonaiskerrosala kaavamuutosalueella on 1 027 k-m2, josta uutta
asuinkerrosalaa on 812 k-m2. Erityistä huomiota kiinnitetään
Suutarilantieltä kantautuvan liikennemelun torjuntaan.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
30.3.–30.4.2012.
Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet
lausuntonsa pelastuslautakunta, kiinteistövirasto, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, ympäristökeskus ja yleisten töiden
lautakunta.
Pelastuslautakunnalla ja kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa
asemakaavan muutosehdotuksesta. Kiinteistövirasto toteaa, että
yksityisille maanomistajille ei aiheudu kaavamuutoksen johdosta
kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemän maapoliittisen
päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten mainitun päätöksen
mukaisia neuvotteluja ei ole syytä käydä.
Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa
ympäristökeskus. Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa
asemakaavan muutosehdotuksesta.
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan
seuraavaa: Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on
rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:
Asemakaavan muutoksessa osoitetaan uutta pientalotyyppistä
asuntorakentamista yksityisomistuksessa oleville tonteille.
Rakennusvirasto huomauttaa, että tontille 40045/13 tulee osoittaa
kohdat, josta voidaan tehdä ajoyhteys tontille. Asemakaavan
muutoksesta ei aiheudu muutoksia katu- ja puistoalueille eikä siitä
synny kustannuksia rakennusvirastolle. Yleisten töiden lautakunta
puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Tontti 40045/13 on pinta-alaltaan yli 1 800 m2 ja sille voidaan rakentaa
4-8 asuntoa, joille tarpeellisten liittymien määrä ja sijainti on kiinni
tontille tulevasta suunnitteluratkaisusta. Haluttaessa tontti voidaan
myös jakaa omakotitonteiksi. Tonttiliittymien määrä ja sijainti on
tarkoituksenmukaista ratkaista rakennuslupavaiheessa. Liittymäkielto ei
ole perusteltu tonttikadulla.
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, etteivät lausunnot anna aihetta
muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.
Jatkotoimenpiteet
Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä
Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299
johanna.mutanen(a)hel.fi
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