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8
Wäinö Aaltosen tie 7 asemakaavaehdotus (nro 12459) ja sen asetta-
minen nähtäville (b-asia)

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Ksv 5344_2

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

 asettaa 11.4.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12459 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 42. kau-
punginosan (Kulosaari) korttelin 42036 tonttia 5

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteeseen ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusra-
portti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelyti-
la Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-
sivuilla: 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 12459 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 koskee tonttia, joka sijaitsee Kulosaaren kau-
punginosassa 42, saarta halkovan Itäväylän pohjoispuolella vanhalla 
huvila-alueella. Alueella on lainvoimainen asemakaava nro 8620.

Asemakaavan muutoksella (käyttötarkoituksen muutos sosiaalitoimen 
käytöstä asumiseen) pyritään mahdollistamaan rakennuksen säilymi-

http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/
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nen sallimalla siinä asuminen. Rakennuksen käyttö, huolto ja myynti 
olisivat näin todennäköisempiä. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös auto-
tallin lisärakentamisen. Lisärakentamisella pyritään saamaan alue 
asuinkäyttöön toimivaksi ja pihapiiriltään selkeäksi. Kaavan tavoitteena 
on ohjata autotallin rakentamista olevan rakennuksen tyyliin ja mitta-
kaavaan soveltuvaksi. Autotalli sijoittuu olevan pysäköinnin paikalle. 
Kaava sallii luonnonkivimuurin ja/tai pensasaidan rakentamisen tontille.

Uutta kerrosalaa tulee autotallirakennukseen 55 k-m2. 

Helsingin kaupunki omistaa tontin. 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 Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Helsingin kaupunki omistaa huvilan sekä tontin. 

Voimassa olevassa asemakaavassa nro 8620 (1985) alue on merkitty 
sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialu-
eeksi. 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on asumiseen tarkoitettua 
pientalovaltaista aluetta sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteelli-
sesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. 

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) 
alue on kantakaupunkia C2. 

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat Museoviraston RKY 
2009-kohdeluetteloon Kulosaaren huvilakaupunki.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa:
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 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
 pelastuslaitos
 ympäristökeskus
 sosiaali- ja terveysvirasto
 Museovirasto
 kaupunginmuseo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineiston (kaava-
luonnos) osalta kaupunginmuseon kannanotto kohdistui rakennussuo-
jelua koskeviin kaavamääräyksiin sekä tonttia ja piha-aluetta koskevan 
määräyksen lisäämiseen. Rakennusvalvontaviraston kannanotto koh-
distui melumääräyksen ja suojelumääräyksen vastakkainasetteluun. 
Ympäristökeskus pitää melumääräystä aiheellisena liikennemelun tor-
junnan kannalta. Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
vissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon 
kaavatyössä siten, että kaavamääräyksiä on tarkennettu kannanottojen 
mukaan.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
via mielipidekirjeitä saapui 2 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty 
asukastilaisuudessa.

Mielipiteiden mukaan kaavaratkaisua pidettiin hyvänä.

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
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta/kiinteistövirasto
 pelastuslautakunta
 rakennuslautakunta/rakennusvalvontavirasto
 sosiaali- ja terveyslautakunta/sosiaali- ja terveysvirasto
 yleisten töiden lautakunta/rakennusvirasto
 ympäristölautakunta/ympäristökeskus
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa 
aluetta.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, maankäyttö, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Pia Sjöroos, projektipäällikkö, maankäyttö, puhelin: 310 37281

pia.sjoroos(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Jari Rantsi, liikenneinsinööri, melu, puhelin: 310 37215

jari.rantsi(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, vuorovaikutus, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12459 kartta, päivätty 11.4.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12459 selostus, päivätty 
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11.4.2017
5 Havainnekuva, 11.4.2017
6 Kuvaliite suojelukohteesta
7 Tilastotiedot
8 Vuorovaikutusraportti 11.4.2017
9 Mielipidekirjeet
10 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Mielipidekirjeen lähettäjät Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola


