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9
Kauppakartanonkatu 16 asemakaavaehdotus (nro 12443) ja sen 
asettaminen nähtäville (a-asia)

HEL 2015-013166 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0750_11, karttaruudut 676504, 677504

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää 

 asettaa 28.2.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12443 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 45. kau-
punginosan (Vartiokylä, Itäkeskus) korttelin 45048 tontteja 8 ja 9 se-
kä puistoaluetta. 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12443 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Itäkeskuksessa Kauppa-
kartanonkadun varrella sijaitsevaa kiinteistöä, jossa on nyt Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n vuokra-asuntoja, kivijalan liiketiloja sekä kaksi 
pientä päivähoidon yksikköä. Heka Oy on arvioinut, että kohteen raken-
nustekniset ongelmat ovat suuria ja rakennukset ovat laajamittaisen 

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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peruskorjauksen tarpeessa lähivuosina. Peruskorjaus on arvioitu kan-
nattamattomaksi.

Kaavamuutos perustuu nykyisten rakennusten purkamiseen, rakennu-
soikeuden määrän kasvattamiseen ja uuden umpikorttelimaisen asuin-
talokokonaisuuden rakentamiseen. Kadun varteen rakennetaan nykyi-
seen tapaan kivijalan liiketiloja. Tontille ei sijoiteta jatkossa päivähoidon 
yksikköjä. Asuintonttia laajennetaan kaakkoiskulmassa vähäisessä 
määrin nykyisen puiston puolelle. Autopaikat sijoittuvat vieressä sijait-
sevalle, useamman tontin käytössä olevalla pysäköintikentälle ja raken-
nuksen-/pihakannen alaiseen pysäköintilaitokseen.

Tavoitteena on täydentää aluetta nykyistä tehokkaammalla asuntora-
kentamiselle, joka volyymiltaan ja arkkitehtuuriltaan sopeutuu nykyi-
seen kaupunkikuvaan, mutta samalla luo alueelle uutta ajallista kerros-
tumaa ja entistä kaupunkimaisempaa ilmettä.

Rakennusoikeuden määrä on kaavamuutoksessa yhteensä 20 300 
k‑m². Uutta asuntokerrosalaa on 8  500 k-m². Asukasmäärän lisäys on 
noin 200.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että asukas-
määrä lisääntyy hyvien kaupallisten ja liikenteellisten palveluiden äärel-
lä.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on kaupunginvaltuuston hyväksymän yleis-
kaavan tavoitteiden mukainen. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontilla 45048/9 (Kauppakartanonkatu 16) on 4-kerroksisia asuinker-
rostaloja ja sisäpihalla pieni päiväkotirakennus (valmistuneet 1978–
1979), joiden koko on yhteensä 13 165 k-m². Tontti 45048/8 on auto-
paikkojen korttelialuetta. Pysäköintikenttä on vuokrattu kolmelle eri 
asuntoyhtiölle. Muutosalueen kaakkoiskulma on kaavallisesti puistoa, 
mutta käytännössä tontilla sijaitsevan päiväkodin käytössä ja aidattuna.
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Voimassa olevissa asemakaavoissa (1975 ja 1977) alue on merkitty 
asuntolarakennusten korttelialueeksi, autopaikkojen korttelialueeksi ja 
vähäisiltä osin puistoksi.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa: 

 Helen Oy
 asuntotuotantotoimisto (ATT)
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 opetusvirasto
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 varhaiskasvatusvirasto
 ympäristökeskus.

Rakennusviraston kannanotto kohdistui muutosalueen ulkopuolella ole-
vaan Ystävyydenpuistoon, jonne on tehty keskeneräinen väestönsuoja-
kaava ja toteutumaton puiston yleissuunnitelma, jonka tavoitteita raken-
nusvirasto voi tarvittaessa varautua toteuttamaan. 

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston lausunto kohdistui kohteen pe-
rustamisolosuhdetietoihin. 

Kiinteistöviraston tonttiosasto on ilmoittanut, että suunnitelma on hyvä 
ja tehokas ja että pihan mahdollinen yhteinen käyttö varmistettaisiin 
kaavamääräyksin eikä osoittamalla piha yhteispihatontiksi.

Ympäristökeskuksen kannanotossa todetaan, että rakentamistehok-
kuuden nostaminen hyvien joukkoliikenteen yhteyksien äärellä on jär-
kevää ja että umpikorttelirakenne suojaa hyvin pihaa melulta. Ilmaston-
muutoksen teema on jatkosuunnittelussa hyvä nostaa kokonaisvaltai-
sesti esiin ja kadun puoleiseen julkisivuun kohdistuva melutaso on ar-
vioitava.

Asuntotuotantotoimisto on pyytänyt huomioimaan kaavan valmistelussa 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamisedellytykset. 

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
vissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon 
kaavatyössä siten, että pihan yhteinen käyttö on huomioitu kaavassa 
kiinteistöviraston toivomalla tavalla. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon 
toteuttamisedellytykset on huomioitu laatimalla viitesuunnitelma ja sen 
mukainen kaavan yhteistyössä asuntotuotantotoimiston kanssa. Kadun 
puoleiseen julkisivuun kohdistuva melutaso on arvioitu. Kaavassa on 
määräykset viherkatoista ja viherkertoimen käytöstä jatkosuunnittelus-
sa.

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
via mielipidekirjeitä saapui 14 kpl. Valtaosassa kirjeistä on useita alle-
kirjoittajia ja useissa kirjeissä on samoja allekirjoittajia. Lisäksi suullisia 
mielipiteitä on esitetty asukastilaisuuksissa. 

Kriittiset mielipiteet kohdistuivat mm. purkamiseen ja sen perusteisiin, 
rakentamisen tehokkuuden nostoon, korttelityyppiin, kulkureittien ja 
kasvillisuuden säilyttämiseen, päivähoidon tilojen tulevaisuuteen ja 
kaavamuutoksesta tiedottamiseen. Kriittisten mielipiteiden tai suunnitel-
mien kategorisen vastustamisen lisäksi kahdessa mielipiteessä nykyis-
ten rakennusten purkamista ja uusien rakentamista pidettiin hyvänä rat-
kaisuna ja lisäkerroksia toivottiin jopa enemmän kuin luonnossuunnitel-
missa.

Lisäksi mielipiteitä on esitetty runsaasti muutoksen kohteena olevan 
vuokratalon kiinteistön hoidosta, aikaisemmista remonteista sekä isän-
nöinnistä. Mielipiteissä on esitetty myös toiveita uudisrakennusten va-
rustelutasosta ja muista toteutussuunnitteluun liittyvistä asioista sekä 
mielipiteitä jo lautakuntavaiheen ohittaneesta Ystävyydenpuiston väes-
tönsuojakaavasta. Näihin mielipiteisiin, jotka eivät kohdistuneet tämän 
kaavamuutoksen sisältöön tai kaavavaiheiden suunnitteluun, ei ole an-
nettu vastineita.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seu-
raavilta tahoilta: 

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Uudenmaan ELY-keskus
 asuntotuotantotoimisto (ATT)
 kiinteistölautakunta/kiinteistövirasto
 opetuslautakunta/opetusvirasto
 pelastuslautakunta
 rakennuslautakunta/rakennusvalvontavirasto
 varhaiskasvatuslautakunta/varhaiskasvatusvirasto
 yleisten töiden lautakunta/rakennusvirasto
 ympäristölautakunta/ympäristökeskus
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulu-
matonta aluetta.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12443 kartta, päivätty 28.2.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12443 selostus, päivätty 

28.2.2017
5 Viitesuunnitelma
6 Lähtötietoliite
7 Tilastotiedot
8 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017
9 Mielipidekirjeet
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10 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola


