
HELSINGIN KAUPUNKI

ASEMAKAAVOITUS             KAAVANRO 12544

KYÖSTI KALLIONTIE 2 A
42. KAUPUNGINOSA, KULOSAARI
KORTTELI 42054
KATU -JA PUISTOALUEITA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS





HELSINGIN KAUPUNKI 1 (17)
ASEMAKAAVOITUS Hankenro 5344_3

HEL 2016-014146

ASEMAKAAVAN SELOSTUS
ASEMAKAAVAKARTTA NRO 12544
PÄIVÄTTY 15.1.2019

Asemakaavan muutos koskee:

Helsingin kaupungin
42. kaupunginosan (Kulosaari)
korttelia 42054 ja katu- ja puistoalueita

Kaavan nimi:
Kyösti Kallion tie 2 A

Laatija:
Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu

Vireilletulosta ilmoittaminen: 19.01.2017
Nähtävilläolo (MRL 65 §): 12.10.-12.11.2018
Kaupunkiympäristölautakunta: 15.1.2019
Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto
Voimaantulo:

Alueen sijainti:



2 (17)

YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Asemakaavoitus: Henrik Ahola, arkkitehti
Kaavapiirtäminen: Leena Typpö, suunnitteluavustaja
Liikenne- ja katusuunnittelu: Markus Ahtiainen, insinööri
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu:
Mari Soini, maisema-arkkitehti
Teknistaloudelliset asiat: Pekka Leivo, insinööri
Yleiskaavoitus: Tapani Rauramo, arkkitehti
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit: Tapio Laalo
Vuorovaikutus: Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija

Rakennusvalvontapalvelut: Johanna Backas, arkkitehti

Hakijataho
Kuisla-yhtiö Oy

Hankesuunnittelu

Hilla Rudanko, arkkitehti



3 (17)

SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTELMÄ ...................................................................................................... 5
ASEMAKAAVAN KUVAUS ................................................................................. 6
Tavoitteet .......................................................................................................... 6
Mitoitus .............................................................................................................. 6
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet ........................................................... 6
Liikenne ............................................................................................................. 7
Palvelut ............................................................................................................. 7
Esteettömyys ..................................................................................................... 7
Luonnonympäristö ............................................................................................. 8
Ekologinen kestävyys ........................................................................................ 8
Yhdyskuntatekninen huolto ............................................................................... 9
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen .................................................................................................. 9
Ympäristöhäiriöt ................................................................................................ 9
Pelastusturvallisuus/Rakennetekniikka ........................................................... 10
Vaikutukset ...................................................................................................... 10

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT .................................................................. 11
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET ....................................................... 14



4 (17)

LIITTEET
1 Seurantalomake
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3 Kuvat ja kartat

 Sijaintikartta
 Ilmakuva
 Asemakaavakartta (A4-koossa)
 Havainnekuva
 Ote Helsingin yleiskaavasta (2016)
 Ote voimassa olevista asemakaavoista
 Alueen yleissuunnitelma. Kulosaaren Kerrostaloalueen täydennysra-

kentamisen suunnitteluperiaatteet (KSV 25.4.2017)
 Kulosaaren keskuksen liikennesuunnitelma (3.10.2018)

4 Viitesuunnitelma
 Kyösti Kallion tie 4. Lisäkerrosrakentaminen (Arkkitehdit Rudanko

Kankkunen 13.3.2018)
 Kyösti Kallion tie 2 A. Massoittelumalli (13.9.2018)

LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA

 Vuorovaikutusraportti



5 (17)

TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee asuntokerrostalojen korttelialuetta,
puisto- ja katualuetta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on
mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen Kyösti Kallion tien
varteen, nykyiselle puistoalueelle, sekä mahdollistaa lisäkerrok-
sen rakentaminen Kyösti Kallion tie 4:ään. Kaavaehdotus sisältää
liikennesuunnitelman, jossa on ratkaistu ostarin alueen sekä
Kyösti Kallion tien liikenneasiat yhtenä kokonaisuutena.

Uutta asuntokerrosalaa on 2 180 kem2. Asukasmäärän lisäys on
noin 50 henkilöä.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että to-
teutuessaan kaava tiivistää kaupunkirakennetta raideliikenteen
palvelualueella.

Helsingin kaupunki omistaa katu- ja puistoalueet sekä osan kort-
telialueesta. Osa korttelialueesta on yksityisomistuksessa. Kaava-
ratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta, sekä laajennettu hake-
muksen johdosta. Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan
kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 7 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 1 kirje.

Muistutuksissa ja kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat ris-
tiriitoihin uudisrakentamisen ja ympäristön soveltuvuudessa, arvi-
ointien ja selvitysten puutteellisuuteen, sekä yhdenvertaisen koh-
telun puutteisiin. Sen lisäksi Kyösti Kallion puiston osan osoittami-
nen rakentamiselle koettiin laajalti erittäin huonoksi ratkaisuksi.
Myös Kyösti Kallion tien liikenne- ja pysäköintiratkaisuja kritisoitiin.
Muistutuksissa käsiteltiin laajemmin myös koko Kulosaaren palve-
luverkoston puutteita: kaupalliset palvelut, yhteisöt ja kasvatuksen
tarpeet tarvitsevat lisätiloja saarella. Akuuteimpana ongelmana
nähdään koulu- ja päiväkotiverkoston kapasiteetin riittämättö-
myys. Muistutuksissa toivottiin Kulosaaren tulevan lisärakentami-
sen olevan uuden yleiskaavan tavoitteiden mukaista.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot olivat kaavaehdotuksen mukaisia.
HSY:n lausunnossa huomioitiin jätevesiviemäröinnin tarpeet ja
ELY-
täydentää Kulosaaren keskustan rakennetta olemassa olevan
joukkoliikenteen ja palveluiden vaikutusalueella toteuttaen valta-

.
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Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-

kus)

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on tiivistää Kulosaaren keskustan
kaupunkirakennetta.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että toteutuessaan kaava vahvistaa Kulosaaren
keskusta täydennysrakentamisella, sekä toteuttaa kaupungin
asuntotuotantotavoitetta metroaseman välittömässä läheisyy-
dessä.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 11 930 m2.

Kaavaratkaisun myötä korttelialueen kerrosala kasvaa 2 180 k-
m2. Jolloin se on yhteensä 7 280 k-m2. Asukasmäärä kasvaa noin
50 henkilöllä. Korttelialue laajenee nykytilanteesta, koska Kyösti
Kallion puisto muuttuu osaksi korttelialuetta. Korttelialueen tehok-
kuus on kaavan toteutumisen myötä noin e=1,13.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kyösti Kallion puisto sijaitsee keskeisessä paikassa Kulosaa-
ressa, nykyisen ostoskeskuksen vieressä ja vastapäätä Kulosaa-
ren ala-asteen koulua. Se on noin 300 metrin päässä Kulosaaren
metroasemalta. Kaupunkirakenteellisesti puisto on osa Kulosaa-
ren korkeimman kohdan, Tupavuoren, ympärille kiertyvää lamelli-
talojen ja kallioisten metsäalueiden kokonaisuutta. Sommitelma
on osa Olli Kivisen alkuperäistä vuoden 1959 asemakaavaa. Ker-
rostaloalueen rakennukset on inventoitu talvella 2016 (Kulosaaren
kerrostaloalue, rakennushistoriaselvitys, KSV 2016).
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Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Asuinkerrostalojen kortteli muodostuu kahdesta olemassa ole-
vasta tontista, sekä yhdestä uudesta tontista, joka muodostetaan
puistoalueesta sekä olevien tonttien osista. Asemakaava mahdol-
listaa yhden uudisrakennuksen rakentamisen, sekä lisäkerroksen
rakentamisen olemassa oleviin asuinkerrostaloihin.

Puisto (VP)

Osa Kyösti Kallion puistosta muutetaan asuinkortteliksi. Jäljelle-
jäävä puiston osa muodostaa kävely-yhteyden Tupavuoren,
Kyösti Kallion tien ja Svinhufvudin tien välillä.

Liikenne

Lähtökohdat

Liikennemäärät Kyösti Kallion tiellä ovat noin 1 500 ajon./vrk.
Koulun ja ostarin johdosta alueella on pulaa lyhytaikaisen pysä-
köinnin, sekä saattoliikenteen vaatimista pysäköintipaikoista.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun myötä osa Kyösti Kallion puistosta, sekä osa
asuinrakennusten korttelialueesta muutetaan katualueeksi, jolle
osoitetaan pysäköintipaikkoja lyhytaikaisen pysäköinnin tarpeisiin.

Palvelut

Lähtökohdat

Kulosaaren ostoskeskuksessa on kaupungin rekisterin mukaan
tällä hetkellä liiketilaa 2 973 k-m². Ostoskeskuksen tiloissa toimii
nykyään (maaliskuussa 2017) Alepa, kaksi ravintolaa, kolme kam-
paamoa, kukkakauppa, juhlatila ja hammaslääkäriasema.

Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee Kulosaaren ala-asteen koulu
ja suomenkielinen päiväkoti. Ruotsinkielinen ala-asteen koulu ja
päiväkoti ovat noin 300 metrin päässä. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla on Kulosaaren alueella väestönkasvun tuomia lisä-
tilatarpeita, sekä kaupunkistrategiasta nousevaan palvelujen laa-
jentamiseen liittyviä tilatarpeita. Alueen päivähoito- ja koulupalve-
luihin sekä niiden tarvitsemiin tiloihin liittyvä koko Kulosaarta kos-
keva kokonaistarkastelu on käynnissä.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
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Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Kulosaari on meren ympäröimä kallioinen saari, jonka korkein la-
kialue, Tupavuori, kohoaa n. 31 metriin merenpinnasta. Asema-
kaava-alue sijoittuu Tupavuoren eteläpuolelle.

Itäväylä ja metrorata halkaisevat saaren itä länsi -suunnassa.
Saaren kaupunkirakenne muodostuu kahdesta eri luonteisesta
alueesta. Saaren eteläosissa on huvilayhdyskunnan synnyttämä
puutarhamainen, pienipiirteinen ja pientalovaltainen alue. Saaren
keski- ja pohjoisosissa on 1960-luvulla rakentunut kerros- ja rivita-
lovaltainen alue, jonka viheralueet ovat pääosin pienialaisia ja
metsäisiä ja liittyvät väljiin korttelialueisiin luontevasti ilman rajaa-
via elementtejä.

Asemakaava-alue on nykyisin käyttöviheralueena (A2) hoidettua
puistoa ja kerrostalokorttelia. Puistoalue ja pihamaat ovat alus-
kasvillisuudeltaan pääosin nurmipintaisia ja avokalliopaljastumia
on paikoitellen. Alueella kasvaa runkopuita, pääosin koivua, kuu-
sia ja mäntyjä.

Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmän mukaan (22.5.2018)
alueella ei ole suojeltavia luontokohteita tai havaintoja suojelta-
vista lajeista.

Kaavaratkaisu

Suunnittelualueella on nykyisin puisto- ja viheraluetta. Täydennys-
rakentamisen myötä alueen puistomaisuus ja vehreys vähenevät
paikallisesti. Puistoalueen pienentymistä on kompensoitu siten,
että asemakaavaan on sisällytetty ympäristön kannalta myöntei-
siin ratkaisuihin ohjaavia kaavamääräyksiä.
- Uudisrakennuksen pysäköinti on osoitettu pihakannen alle. Pi-

hakansi on toteutettava hulevesiä viivyttävänä viherkattona.
- Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä, pelas-

tusteinä, leikki- tai oleskelualueina tulee istuttaa.

Ekologinen kestävyys

Kaupunkirakennetta tiivistetään olemassa olevaan infrastruktuu-
riin ja aluekeskukseen tukeutuen. Tämä tukee ilmastonmuutok-
seen sopeutumisen tavoitteita. Kaavamääräyksissä suositellaan
uusiutuvien energian hyödyntämistä. Korttelialueella sallitaan au-
rinkopaneelien ja muiden vastaavien energian keräimien sijoitta-
minen rakennusten katoille ja julkisivuihin.
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Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin
+22  +30. Maanpinta viettää pääosin pohjoisesta etelään päin.
Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Avokallioita esiintyy
erityisesti alueen pohjoisosissa. Oletettavasti myös alueen etelä-
osissa maakerrosten paksuus on vähäinen. Maapeitteen paksuus
alueella vaihtelee välillä noin 0 3 m.

Suunnittelualueen pohjoisosiin ja koillispuolelle sijoittuu väestön-

Kalliotilojen ajotunneli kulkee suunnittelualueen ali ja tunnelin si-
säänkäynti nousee katutasolle, kulkuaukon sijoittuessa Kyösti
Kallion tielle. Kulkuaukon ja varsinaisen väestönsuojan välillä ajo-
tunnelin katon korkeusasema vaihtelee välillä noin +27  +14.

Kaavaratkaisu

Kohdetta suunniteltaessa louhinnalle on määritettävä sallitut tä-
rinärajat ottaen huomioon ympäristö sekä suunniteltava rakennus-
kaivannon ja kalliotunnelin välille riittävän paksu kalliokannas.
Lupa kalliotilojen päällä louhimiselle on pyydettävä Helsingin Pe-
lastuslaitokselta ja louhintasuunnitelmat on hyväksytettävä Helsin-
gin kaupunkiympäristön toimialan maa- ja kallioperäyksikössä.

Maaperäolosuhteet eivät rajoita kaavanmukaisen maankäytön to-
teuttamista.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Liikennemäärät Kyösti Kallion tiellä ovat noin 1 500 ajon./vrk. Me-
lutasot on arvioitu niiden perusteella.

Kaavaratkaisu

Suunnittelun aikana on arvioitu, että tavanomainen seinärakenne
täyttää tarvittavat ääneneristävyysvaatimukset. Parvekkeet ylintä
kerrosta lukuun ottamatta tulee lasittaa meluhaittojen ehkäise-
miseksi kadun tai aukion puolella yhtenäistä julkisivupintaa muo-
dostavissa parvekkeissa. Rakennukset suojaavat leikki- ja oleske-
lupihoja melulta.
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Pelastusturvallisuus/Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee väestönsuoja. Sen lä-
hin tunnelin suuaukko sijaitsee Kyösti Kallion tien pohjoispuolella
olevalla puistoalueella. Tunnelin pystykuilu on Kyösti Kallion puis-
tossa.

Kaavaratkaisu

Kohdetta suunniteltaessa louhinnalle on määritettävä sallitut tä-
rinärajat ottaen huomioon ympäristö sekä suunniteltava rakennus-
kaivannon ja kalliotunnelin välille riittävän paksu kalliokannas.
Lupa kalliotilojen päällä louhimiselle on pyydettävä Helsingin Pe-
lastuslaitokselta ja louhintasuunnitelmat on hyväksytettävä Helsin-
gin kaupunkiympäristön toimialan pohjarakennusyksikössä.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmisteluaineiston osana
laadittiin valmisteluaineisto (Maankäyttöluonnoksia 6.2.2017
KSV), jossa tutkittiin erilaisia täydennysrakentamisvaihtoehtoja.

Kulosaaren kerrostaloalueen täydennysrakentamisen suunnittelu-
periaatteiden yhteydessä on laadittu alueelle mm. maisema-ana-
lyysi ja kerrostaloalueen rakennushistoriallinen selvitys.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä
kustannuksia. Kaavaratkaisu on kaupungille taloudellisesti edulli-
nen.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäris-
töön

Kaavan toteuttaminen mahdollistaa yhdyskuntarakennetta tiivistä-
vän asuntorakentamisen kaupunginosakeskuksen ja julkisen lii-
kenteen runkoliikenteen pysäkin välittömässä läheisyydessä.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Suunnittelualueella on nykyisin puisto- ja viheraluetta. Täydennys-
rakentamisen myötä alueen puistomaisuus ja vehreys vähenevät
paikallisesti. Puistoalueen pienentymistä on kompensoitu siten,
että asemakaavaan on sisällytetty ympäristön kannalta myöntei-
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siin ratkaisuihin ohjaavia kaavamääräyksiä. Kyösti Kallion puis-
tossa uudisrakentamisen rakennusalojen alle jää joitakin kuusia ja
koivuja. AK-korttelialueelle rakennusalojen ulkopuolelle jää kolme
komeaa mäntyä, jotka tulee säilyttää.

Tupavuori on Kulosaaren korkein kohta. Paikallisesti näkymä
piha-alueiden kautta Kyösti Kallion tieltä Tupavuoren suuntaan
sulkeutuu. Suurmaisemassa uudisrakennusten korkeus asettuu
Tupavuoren rakennusten korkeuteen, joten kaukomaisema ei
merkittävästi muutu. Uudisrakentaminen ei sijaitse välittömästi
Kulosaaren tärkeimpien maisemallisten kokonaisuuksien, kuten
Kluuvin akselin tai Kulosaaren kirkon vieressä.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavan laatimisen yhteydessä on lähialueesta laadittu katu- ja lii-
kennesuunnitelmat. Suunnitelmien toteuttamisen myötä alueelle
rakennetaan lisää pysäköintipaikkoja. Kaavaratkaisun myötä osa
Kyösti Kallion puistosta sekä korttelialueesta muutetaan katualu-
eeksi, jolle osoitetaan pysäköintipaikkoja lyhytaikaisen pysäköin-
nin tarpeisiin.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Uudisrakentaminen on pyritty sovittamaan hyvin Kulosaaren ker-
rostaloalueen kaupunkikuvaan ja professori Olli Kivisen suunnitte-
lemaan alkuperäisen Kulosaaren kokonaisuuteen. Uudisrakenta-
misen korkeusasemat noudattavat kerroksen tarkkuudella lähim-
pien Tupavuoren nykyisten asuinrakennusten korkeutta.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Tehokas rakentaminen metroaseman välittömässä läheisyydessä
vähentää autoriippuvuutta. Viherkattojen edellyttäminen parantaa
hulevesien viivyttämisen edellytyksiä ja pienilmaston hallintaa.
Kaavamääräyksissä kannustetaan uusiutuvan energian hyödyntä-
miseen, mikä on askel kohti hiilineutraalin kaupungin tavoitetta.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-

dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheyttä
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- edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä vies-
tintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavassa (2016) (tullut voimaan 5.12.2018) alue
sijaitsee pääosin asuntovaltaiseksi alueeksi A2 merkityllä alueella
ja pieneltä osin asuntovaltaiseksi alueeksi A3 merkityllä alueella.

A2-aluetta kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys-
ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Korttelitehok-
kuus on pääasiassa 1,0 2,0. Perustellusti korttelikohtainen tehok-
kuus voi olla tätä suurempikin. Alueen keskeisten katujen varsilla
tulee mahdollistaa liike- ja muuta toimitilaa. Alueen pinta-alasta
keskimäärin 60 % tai enemmän on korttelimaata.

A3-aluetta kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys-
ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Korttelitehok-
kuus on pääasiassa 0,4 1,2. Perustellusti korttelikohtainen tehok-
kuus voi olla tätä suurempikin. Alueen pinta-alasta keskimäärin
60 % tai enemmän on korttelimaata.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukai-
nen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kallioresurssia,
joka soveltuu maanalaisten tilojen rakentamiseen. Kaava-alueen
pohjoispuolella on rakennettuja maanalaisia tiloja eli väestönsuoja
tunneleineen. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleis-
kaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat nro 4450 (hyväksytty
17.01.1959), 4676 (hyväksytty 14.04.1960) ja 4541 (hyväksytty
30.5.1959). Voimassa olevissa asemakaavoissa alue on asuin-
korttelialuetta, puistoa ja katualuetta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
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Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Kulosaaren kerrostalo-
alueen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (KSV
9.5.2017).

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa katu ja puistoalueet, sekä osan kort-
telialueesta. Osa korttelialueesta on yksityisomistuksessa.

Helsingin kaupunki omistaa katu ja puistoalueet, sekä osan korttelialueesta. Osa kortte-
lialueesta on yksityisomistuksessa

Muut lähtökohdat

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

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (ent. opetusvirasto, ent.

varhaiskasvatusvirasto)
 pelastuslaitos
 kaupunkiympäristötoimiala (ent. kiinteistöviraston geotekninen

osasto, ent. kiinteistöviraston tilakeskus, ent. kiinteistöviraston
tonttiosasto, ent. rakennusvalvontavirasto, ent. rakennusvi-
rasto, ent. ympäristökeskus)

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/ksv,
sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutisissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 6.2. 3.3.2017 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin Itä-Helsingin suunnittelua esittelevässä
tapahtumassa Itäkeskuksen kulttuuritalo STOA:n musiikkisalissa ti
7.2. klo 15 18.

http://www.hel.fi/ksv,sekä
http://www.hel.fi/ksv,sekä
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kannanotossa todettiin,
että täydennysrakentaminen sijaitsee erinomaisten joukkoliiken-
neyhteyksien varrella.

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston kannanotto kohdistui Tu-
pavuoren kalliotilojen huomioimiseen.

Ympäristökeskuksen ja rakennusviraston kannanotot kohdistuivat
siihen, että täydennysrakentaminen sijoittuu osin puistoalueelle.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
siten, että asemakaavassa on huomioitu kallioväestönsuojan mu-
kanaan tuomat rajoitteet. Täydennysrakentamisen sijoittumista
puistoalueelle on kompensoitu siten, että asemakaavaan on sisäl-
lytetty ympäristön kannalta myönteisiin ratkaisuihin ohjaavia kaa-
vamääräyksiä:
- Pihakansi sekä kaikki rakentamatta jäävät tontinosat on mää-

rätty istutettavaksi.
- Rakennusalueiden ulkopuolelle jäävä elinvoimainen puusto on

määrätty säilytettäväksi.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat kaavan käsittelyaikatauluun suhteessa
muihin alueella vireillä oleviin suunnitelmiin. Myös alueen suunnit-
teluaineistossa ilmenneisiin epätarkkuuksiin mm. kerroskorkeuk-
sien merkitsemiseen kiinnitettiin huomiota. Lisäksi uudisrakenta-
misen sijoittamista puistoalueelle, sekä Tupavuoren Kallioalueelle
kritisoitiin.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että valmis-
teluaineistossa esitettyä maankäyttöä on kehitetty niin, että Kyösti
Kallion puistosta säilytetään suurempi alue kuin maankäyttöluon-
noksissa. Sen lisäksi kaavan valmistelun yhteydessä on samanai-
kaisesti laadittu aluetta koskeva liikennesuunnitelma. Suunnitel-
missa on ratkaistu ostarin alueen sekä Kyösti Kallion tien liiken-
neasiat yhtenä kokonaisuutena.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 5 kpl.
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Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 12.10.-12.11.2018

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 7 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulko-
puolella saapui 1 kirje. Muistutuksissa esitetyt huomautukset koh-
distuivat ristiriitoihin uudisrakentamisen ja ympäristön soveltuvuu-
dessa, arviointien ja selvitysten puutteellisuuteen, sekä yhdenver-
taisen kohtelun puutteisiin. Sen lisäksi Kyösti Kallion puiston osan
osoittaminen rakentamiselle koettiin laajalti erittäin huonoksi rat-
kaisuksi. Myös Kyösti Kallion tien liikenne- ja pysäköintiratkaisuja
kritisoitiin. Muistutuksissa käsiteltiin laajemmin myös koko Kulo-
saaren palveluverkoston puutteita: kaupalliset palvelut, yhteisöt ja
kasvatuksen tarpeet tarvitsevat lisätiloja saarella. Akuuteimpana
ongelmana nähdään koulu- ja päiväkotiverkoston kapasiteetin riit-
tämättömyys. Muistutuksissa toivottiin Kulosaaren tulevan lisära-
kentamisen olevan uuden yleiskaavan tavoitteiden mukaisia.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot olivat kaavaehdotuksen mukaisia.
HSY:n lausunnossa huomioitiin jätevesiviemäröinnin tarpeet ja
ELY-keskuksen lausunnossa todettiin että:
täydentää Kulosaaren keskustan rakennetta olemassa olevan
joukkoliikenteen ja palveluiden vaikutusalueella toteuttaen valta-

.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-

kus)
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Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähkö-
verkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

 kaavaselostusta on päivitetty palveluiden lähtökohtien osalta,
jonne on kirjattu tilannekatsaus kasvatuksen tilatarpeista.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
15.1.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12544
hyväksymistä.

Helsingissä 15.1.2019

Marja Piimies































Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.
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