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1
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys rakennuskiellon asettami-
seksi Itäkeskuksen korttelin 45173 tontille 5 (nro 12411) (b-asia)

HEL 2016-007540 T 10 03 05

Ksv  5464_1

Esitysehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 45. 
kaupunginosan (Vartiokylä, Itäkeskus) korttelin 45173 tontti 5 asete-
taan rakennuskieltoon kahdeksi (2) vuodeksi asemakaavan muuttami-
seksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella (pii-
rustus nro 12411, päivätty 16.8.2016).

Esittelijän perustelut

Rakennuskiellon asettaminen koskee 45. kaupunginosan (Vartiokylä, 
Itäkeskus) korttelin 45173 tonttia 5.

Tontti on yksityisomistuksessa. 

Tontilla on voimassa asemakaava nro 8874 (5.10.1984). Asemakaa-
vassa tontti on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. 
Tontilla sijaitsee vuonna 1984 valmistunut Itäkeskuksen kauppakeskuk-
sen rakennusosa.

Rakennustaiteen seura on tehnyt Itäkeskuksen kauppakeskuksen ra-
kennusosasta osittaisen suojeluesityksen rakennusperinnön suojelemi-
seksi annetun lain säännösten nojalla Uudenmaan elinkeino, liikenne ja 
ympäristökeskukselle. Suojeluesitys koskee pohjoisluoteeseen Tallin-
nanaukiolle antavaa julkisivua ja länsilounaaseen metroaseman ja bus-
siterminaalin suuntaan antavaa julkisivua. Suojeluesityksestä antamas-
saan lausunnossa Museovirasto on todennut, että edellä mainittujen 
julkisivujen lisäksi suojelussa tulee ottaa huomioon julkisivu kaakkoon 
sekä sisätiloista pasaasikäytävä ja kaakkoisjulkisivun lasinen porrastor-
ni.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on antanut kaupunginhallitukselle lausun-
non (päivätty 27.6.2016) suojeluesityksestä sekä Museoviraston lau-
sunnosta. 

Voimassa oleva asemakaava on suojelun osalta vanhentunut eikä sillä 
pystytä turvaamaan rakennuksen rakennushistoriallisesti merkittäviä 
arvoja. 
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Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana voitai-
siin turvata rakennuksen suojeluarvojen säilyminen. Rakennuskiellosta 
voidaan myöntää poikkeaminen toimenpiteelle, joka ei vaaranna raken-
nuksen suojeluarvoja. 

Asemakaavaosasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 16.8.2016 päi-
vätyn piirustuksen nro 12411.
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