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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutosalueet, entisen pelastuskoulun (alun perin
Haagan kansakoulun) tontti sekä Pääkaupungin turvakoti ry:n
tontti, sijaitsevat Etelä-Haagassa Steniuksentien varrella. Turvakodin tonttia koskevaan muutosalueeseen sisältyy myös puisto- ja
katualuetta.
Koulun tontilla kaavaratkaisu mahdollistaa tyhjilleen jääneen koulurakennuksen ottamisen asuinkäyttöön sekä kolmen täydentävän
asuinrakennuksen sijoittamisen tontille. Kaavamääräysten mukaan koulurakennukseen voi asumisen lisäksi/sijaan sijoittaa
myös lähipalvelu-, majoitus-, kahvila-, ravintola-, myymälä-, työ-,
harraste-, näyttely-, juhla- sekä kokoontumistiloja. Koulurakennus
on suojeltu Sr-2 -merkinnällä. Suojelu koskee rakennuksen julkisivuja sekä arvokkaimpia sisätiloja.
Turvakodin tontilla kaavaratkaisu mahdollistaa tontin käyttötarkoituksen muutoksen asumiseen. Tonttiin on liitetty pieni osa viereistä puistoa ja sille voidaan sijoittaa kaksi asuinkerrostaloa. Tontin eteläpuoleinen kulkuyhteys Steniuksentieltä Strömstadinpuistoon säilyy.
Kaavaratkaisussa tonteille on osoitettu yhteensä 7 400 k-m²
asuinkerrosalaa, mikä tarkoittaa noin 180 uutta asukasta.
Helsingin kaupunki omistaa kaavamuutosalueet. Pääkaupungin
turvakoti ry omistaa tontilla Steniuksentie 20 nykyisin sijaitsevan
rakennuksen.
Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta sekä Pääkaupungin
turvakoti ry:n hakemuksesta. Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Entisen kansakoulun tontilla (Steniuksentie 14) on kaavamuutoksen tavoitteena mahdollistaa vuonna 1928 valmistuneen, tällä
hetkellä tyhjillään olevan, koulurakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön sekä täydentävien asuinrakennusten sijoittaminen tontille. Lisäksi tavoitteena on suojella historiallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävän koulurakennuksen julkisivut ja arvokkaimmat sisätilat (mm. juhlasali).
Turvakodin tontilla (Steniuksentie 20) tavoitteena on muuttaa nykyisen YS-tontin käyttötarkoitus asumiseen. Turvakotitoiminta on
siirtymässä pois Etelä-Haagasta. Uuteen asuintonttiin on suunniteltu liitettäväksi pieni osa viereisestä Strömstadinpuistosta.
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Tavoitteena on sovittaa noin nelikerroksinen täydennysrakentaminen ympäristöönsä rakennusten sijoittelua, korkeutta sekä ulkoasua säätelevien kaavamerkintöjen ja -määräysten avulla.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että alueen tunnistettavaa identiteettiä vahvistetaan ja täydennysrakentamista edistetään. Kaavaratkaisu mahdollistaa täydennysrakentamisen sijoittamisen valmiiseen kaupunkirakenteeseen olemassa olevan infrastruktuurin piiriin.
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 8 704 m 2.
Kaavaratkaisun myötä alueille syntyy asuinkerrosalaa yhteensä
7 400 k-m². Voimassa olevassa asemakaavassa tonteilla on yleisten rakennusten tontilla (koulu) kerrosalaa 4 670 k-m² ja sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevalla korttelialueella (turvakoti)
1 515 k-m². Puiston pinta-ala vähenee noin 1 100 m².
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Haagan rakentuminen
Haaga kuului keskiaikaisen Huopalahden kylän maihin ja oli moderniin aikaan asti maanviljelysmaata. 1900-luvun alussa perustettiin Haagan puutarhakaupunki kauppapuutarhuri M. G. Steniuksen aloitteesta rantaradan luoman ratayhteyden varrelle. Vuonna
1906 perustettiin hallinnollisen itsenäisyyden saanut Haagan taajaväkinen yhdyskunta ja vuonna 1923 Haagan kauppala. Vuonna
1946 Haaga liitettiin Helsinkiin suuressa alueliitoksessa. Alueliitoksen jälkeen Haagan puutarhakaupungin rakennuskanta uudistui kokonaisvaltaisesti: 93 % alueen rakennuksista on rakennettu
liitoksen jälkeen.
Haagan identiteetti puutarhamaisesti rakennettuna kaupunginosana on säilynyt läpi poikkeuksellisen kerrostuneen kaavahistorian. Haagan kansakoulu on yksi harvoista säilyneistä Haagan
kauppalan aikaisista rakennuksista. Steniuksentie ja Kylätie ovat
alueen ainoita säilyneitä Haagan huvilayhdyskunnan aikaisia tielinjauksia.
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Kaavamuutosalueet sijaitsevat Etelä-Haagassa Steniuksentien
varrella lähellä toisiaan. Lähiympäristö on pääosin rakentunut
vuosien 1952 ja 1962 välillä. Joukossa on myös muutama 1980ja 1990-luvun rakennus. Nämä asuinkerrostalot ovat 3 4-kerroksisia ja niistä useimmissa on lisäksi ns. maanpäällinen kellarikerros.
Monet rakennuksista ovat julkisivuiltaan vaalean tai ruskean sävyisiksi rapattuja, tai vaaleaa tiiltä / tiilielementtiä. Entisen kansakoulun tontin pohjoispuolella sijaitseva yhdistetty päiväkoti-kehitysvammaisten ryhmäkoti on valmistunut vuonna 2013.

Kaavamuutosalueet sijatsevat Etelä-Haagassa Steniuksentien varrella.

Steniuksentie 14
Osoitteessa Steniuksentie 14 sijaitseva Haagan entinen kansakoulu sijaitsee mäen päällä näkyvällä paikalla. Tontilla on voimakkaat korkeuserot, Steniuksentien puoleinen piha-alue on noin 6,5
metriä Kylätien puoleista piha-aluetta korkeammalla. Tontin lounaiskulmassa on avokalliota, joka jatkuu eteläpuolella sijaitsevalle
puistoalueelle. Arkkitehtuuriltaan 1920-luvun klassismia edustavan koulun ovat suunnitelleet arkkitehdit Jussi ja Toivo Paatela ja
se on valmistunut vuonna 1928. Rakennusta on laajennettu
vuonna 1948 kaupunginarkkitehti Hilding Ekelundin suunnitelmien
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mukaan. Sekä alkuperäiset että laajennusosan julkisivut ovat hyvin säilyneitä. Koulutoiminta päättyi vuonna 2006, jolloin rakennus
otettiin Helsingin pelastuskoulun käyttöön. Käyttäjävaihdoksen
myötä osaan sisätiloja tehtiin muutoksia. Pelastuslaitoksen vuokrasopimus päättyi vuoden 2013 lopussa. Tämän jälkeen rakennus
on ollut käytännössä tyhjillään, sitä on vuokrattu ainoastaan tilapäiseen lyhytaikaiseen käyttöön (esim. puolustusvoimien harjoitusten majoitukseen).
Rakennuksesta teetetyissä selvityksissä on havaittu mm. sisäilmaongelmia, pintavesiohjauksen puutteita yms. Rakennuksen ottaminen uudestaan käyttöön edellyttää mittavaa peruskorjausta.
Kaavatyön yhteydessä on selvitetty, voisiko rakennus tulevaisuudessakin palvella julkisena rakennuksena, opetus- tai päiväkotitoiminnassa tai esimerkiksi alueellisena kulttuuritalona, mutta toistaiseksi halukkaita tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin sitoutuvia
käyttäjiä ei ole ilmaantunut sen paremmin kaupungin sisältä kuin
yksityiseltä taholtakaan.
Rakennuksen itäpuolella on laaja, tällä hetkellä kenttämäinen
piha-alue, jota alueen asukkaat käyttävät pysäköintialueena. Tontilla on voimassa Etelä-Haagan alkuperäinen asemakaava vuodelta 1952, jossa tontti on määritelty Yleisen rakennuksen tontiksi

Steniuksentie 14 koulurakennus ja piha-alue Steniuksentien puolella.

(tontin rajoja kiertävä pisteviiva). Tontilla on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi, kielto päättyy 13.11.2018. Tontti rakennuksineen on kaupungin omistuksessa.
Steniuksentie 20
Osoitteessa Steniuksentie 20 sijaitsevan turvakotirakennuksen on
suunnitellut arkkitehti Matti Hakala ja se on valmistunut vuonna
1961. Rakennusta on laajennettu vuonna 1999. Turvakotitoiminta
on siirtymässä pois Etelä-Haagasta. Rakennuksen pohjaratkaisu
soveltuu huonosti muuhun käyttöön (esimerkiksi asumiseen) ja
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rakennus on tarkoitus purkaa. Rakennuksen ulkoasu ei myöskään
ole enää alkuperäinen. Rakennusta on vuonna 1999 laajennettu
pihanpuolelle kaksikerroksisella lisäosalla ja alkuperäisen osan
ikkunat on remontoitu vuonna 2001, jolloin ikkunadetaljit ovat
muuttuneet.
Steniuksentie 20 sisältyy vuonna 2013 voimaan tulleeseen Isonnevan alueen asemakaavaan. Nykyinen tontti on kaavassa merkitty sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevaksi korttelialueeksi (YS). Kaavamuutosalueeseen kuuluu lisäksi katualuetta ja
puistoa (VP). Osa puistoa on kaavassa määritelty s -merkinnällä
(suojeltava alueen osa. Historiallisesti ja puutarhataiteellisesti arvokas puisto, jota ei saa muuttaa). Tontin eteläpuoleisessa puiston painanteessa sijaitseen pieni, vähällä käytöllä oleva hiekkakenttä.
Helsingin kaupunki omistaa kaavamuutosalueen. Steniuksentie
20 tontti on vuokrattu Pääkaupungin turvakoti ry:lle, joka omistaa
tontilla sijaitsevan rakennuksen. Pääkaupungin turvakoti ry on hakenut asemakaavan muutosta.

Nykyinen turvakoti. Turvakotitoiminta on siirtymässä pois Etelä-Haagasta.

Kaavaratkaisu
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Yleistä
Molempiin AK-tontteihin liittyen on kaavassa annettu määräyksiä
koskien rakennusten ja rakennelmien liittymistä maastoon ja pihaalueisiin, rakennusten ulkoasua, pihakannen ja pihojen käsittelyä
sekä varasto-, huolto- ja vapaa-ajan tiloja. Määräyksillä pyritään
sovittamaan uudisrakentaminen alueen miljööseen ja olemassa
olevaan rakennuskantaan.
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Tontti 29088/3 (Steniuksentie 14)
Tontille on sijoitettu kolme uudisrakennusta, joiden yhteenlaskettu
rakennusoikeus on 2 800 k-m². Kaksi rakennusta sijaitsee Steniuksentien varressa ja niiden kerrosluku on III(2/3). Ylin kerros
on vajaa ja määritelty kadun puolella julkisivulinjasta sisäänvedetyksi, jotta varjostusvaikutus Steniuksentien toisen puolen rakennuksille olisi mahdollisimman vähäinen. Kolmas uudisrakennuksista sijoittuu tontin pohjoisreunalle ja sen kerrosluku on (1/3)III,
millä on pyritty mahdollisimman hyvään maastoon liittymiseen
mahdollistamalla kerrosalaan laskettavien tilojen sijoittaminen
myös alimpaan kerrokseen. Kaikille uudisrakennuksille on määritelty vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema, joka on Steniuksentien puoleisissa rakennuksissa kerrosta korkeampi, kuin tontin
pohjoisreunalla sijaitsevassa rakennuksessa .

Koulurakennuksen eteläpuoleinen komea kallioalue on säilytetty kaavaratkaisussa.
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Steniuksentie 14, alustava viitesuunnitelma, asemapiirros. Suojeltava koulurakennus on
merkitty punaisella, uudisrakennukset keltaisella. Group & Tiensuu Arkkitehdit, 2016.

Ajatus on, että vanha koulurakennus korostuisi Kylätien puolella
ollen lähintä uudisrakennusta korkeampi.
Tontilla sijaitsee vuodelta 1928 peräisin oleva kansakoulurakennus, joka on kaavaratkaisussa suojeltu. Koulurakennuksen rakennusoikeus on 1 700 k-m². Kallioalue koulurakennuksen eteläpuolella on jätetty rakentamattomaksi ja määritelty säilytettäväksi.
Pysäköinti on sijoitettu pääosin pihakannen alle, Kylätien puolella
on muutamia pihapaikkoja.
Tontti 29100/7 (Steniuksentie 20)
Tontilla nykyisin sijaitseva turvakoti on kaavaratkaisussa suunniteltu purettavaksi. Nykyiseen tonttiin on liitetty pieni osa Strömstadinpuistosta. Ko. puiston osa on tällä hetkellä pääosin hiekkakenttänä. Muodostuneelle tontille on sijoitettu kaksi asuinkerrostaloa,
joiden kerrosluvut ovat IV ja (1/3)IV. Yhteenlaskettu rakennusoikeus on 2 900 k-m². Pysäköinti on sijoitettu pihakannen alle.
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Steniuksentie 20. Viitesuunnitelman näkymäkuva Steniuksentieltä. Uusi rakentaminen
vastaa korkeudeltaan kadun toisella puolella olevaa rakentamista. Playa Arkkitehdit,
2017.

Puisto (VP)
Kylänevantien päästä Strömstadinpuistoon suuntautuva polku sitä
reunustavine puineen on jätetty puistoalueeksi.
Tonttiin liitetty puiston osa (hiekkakenttä) ei ole keskeinen kokonaisuuden ja puiston käytön kannalta. Voimassa olevan kaavassa
suojellun puiston osat, joilla on puutarhataiteellista arvoa, eivät sisälly kaavamuutosalueeseen ja säilyvät ennallaan.

Taustalla purettava turvakotirakennus, edessä tonttiin liitettävä puiston osa (hiekkakenttä). Kuva: Lotta Häkkänen.
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Liikenne
Lähtökohdat
Kaavamuutosalueita sivuavat Steniuksentie ja Kylätie ovat perinteisiä Etelä-Haagalaisia tonttikatuja, joilla on jalkakäytävä vain kadun toisella reunalla. Steniuksentien liikennemäärä on nykyisin
noin 600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Kylätien liikennemäärä
noin 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Steniuksentien ja Kylänevantien risteys. Kuva: Lotta Häkkänen.

Näkymä kylätieltä päiväkoti-ryhmäkodin kohdalta. Vanha kansakoulurakennus taustalla.
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Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisun myötä Steniuksentien liikennemäärä lisääntyy
noin 50 ajoneuvolla vuorokaudessa Kylätien liikennemäärä noin
85 ajoneuvolla vuorokaudessa, mikä ei merkittävästi lisää katujen
liikennemäärää. Kaavassa osoitetaan kaikki asukkaiden autopaikat tontille. Vieraspaikoista 60 % saa sijoittaa katualueelle. Steniuksentie 14 sisäänajo pysäköintikellariin on kaavassa määrätty
Kylätien puolelle ja Steniuksentie 20 sisäänajo Steniuksentielle.
Etelä-Haagaan on kesällä 2018 tulossa käyttöön asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä. Asukaspysäköintialueiden laajentaminen
perustuu Helsingin pysäköintipolitiikkaan ja ensimmäiset järjestelmän laajennukset toteutettiin 2015 Lauttasaareen ja Munkkiniemeen. Asukaspysäköinnin tavoitteena on vähentää autojen pitkäaikaista säilyttämistä katujen varsilla ja näin luoda tilaa aktiiviselle
pysäköinnille. Tavoitteena on vähentää myös muualta tulevien
työmatkapysäköintiä katujen varsilla.

Koulun piha on toiminut lähiseudun asukkaiden varapysäköimispaikkana.

Palvelut
Lähtökohdat
Steniuksentie 14 sijaitsee noin 670 metrin ja Steniuksentie 20
noin 520 metrin päässä Huopalahden rautatieasemasta. Molemmat tontit sijaitsevat noin 600 metrin päässä nykyisen runkolinjabussin (550), tulevan Raide-Jokerin lähimmistä pysäkeistä.
Kauppalantien bussipysäkit (linja 41) ovat noin 160 metrin päässä
tonteista. Myös Vihdintien ja Hämeenlinnan väylän lähi- ja kaukolinjojen bussipysäkit ovat kävelyetäisyydellä.
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Vihdintie sijaitsee kauimmaisesta tontista (Steniuksentie 20) noin
550 metrin päässä. Vihdintieltä löytyy monenlaista liiketoimintaa
(ravintoloita, kampaamoja, kukkakauppa jne.). Lähin päivittäistavarakauppa sijaitsee Palokaivon aukiolla, noin 430 metrin päässä
kauimmaisesta tontista (Steniuksentie 14), lähin apteekki puolestaan noin 180 metrin päässä. Haagan peruskoulu ja kirjasto, Helsingin suomalainen yhteiskoulu sekä ruotsinkielinen lukio Lärkan
sijaitsevat kävelymatkan etäisyydellä. Lähin päiväkoti löytyy Steniuksentie 16:sta. Lähistöllä sijaitsevat isoimmista puistoalueista
Strömstadinpuisto ja Martinkallion puisto. Myös Haaganpuisto
leikkipaikkoineen ja pelikenttineen sekä Kauppalanpuisto puroineen ovat hyvin saavutettavissa. Helsingin suomalaisessa yhteiskoulussa on uimahalli.
Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisu mahdollistaa noin 180 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle, mikä edesauttaa palvelujen säilymistä ja kehittymistä. Kaavaratkaisulla myös mahdollistetaan uusien palvelujen
syntyminen itse kaavamuutosalueelle: koulurakennukseen voidaan kaavamääräysten mukaan sijoittaa asumisen lisäksi/sijaan
lähipalvelu-, majoitus-, kahvila-, ravintola-, myymälä-, työ-, harraste-, näyttely-, juhla- sekä kokoontumistiloja.
Esteettömyys
Asemakaava-alueen molemmilla tonteilla on korkeuseroja, minkä
vuoksi esteettömien yhteyksien järjestämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden
kannalta normaalia aluetta.

Koulun tontilla on voimakkaat korkeuserot. Kuva: Karoliina Periäinen.
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Luonnonympäristö
Lähtökohdat
Kaavamuutosalue on Haaganpuron valuma-aluetta. Alueella ei
ole arvokkaita luontokohteita.
Steniuksentie 14 tontin lounaiskulmassa on avokalliota, joka jatkuu eteläpuolella sijaitsevalle puistoalueelle. Kylätien varressa
kasvaa kookkaita lehtipuita, Steniuksentien varressa lehtipuurivistö ja kaakkoiskulmassa muutaman männyn ryhmä.
Steniuksentie 20 tontin etelä- ja länsipuolella on Strömstadinpuisto, joka on historiallisesti ja puutarhataiteellisesti arvokas.
Strömstadin puisto edustaa aikakautensa suunnittelupyrkimyksiä
ja on säilyttänyt keskeiset ominaispiirteensä varsin hyvin. Tontin
eteläpuoleinen osa on pääosin hiekkakenttää, eikä alue ole keskeinen puistosommitelman kannalta. Steniuksentien ja Strömstadinpuiston välisen eteläisen kevyen liikenteen yhteyden varrella
kasvaa mm. vaahteroita ja pihlajia, Steniuksentien varressa mäntyjä ja makedonianmäntyjä.

Steniuksentien ja Strömstadinpuiston välinen kevyen liikenteen yhteys säilyy.

Kaavaratkaisu
Kaavassa on tontteja koskevia määräyksiä koskien istutettavia
alueen osia ja alueen osia, joilla olemassa oleva kallio sekä
puusto ja muu kasvillisuus tulee säilyttää ja tarvittaessa uudistaa
siten, että sen maisemallinen arvo säilyy. Pihakansia ei saa asfaltoida.
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Steniuksentie 14 tontin avokallioalue on kaavaratkaisussa säilytetty. Steniuksentien puoleiset uudisrakennukset on sijoitettu
mahdollisimman kauas katualueen reunasta niin, että koulurakennuksen ja uudisrakennusten väliin kuitenkin jää tilaa pihakannen
alaiselle pysäköintilaitokselle. Tämä on johtanut siihen, ettei kadunvarren olemassa olevia istutuksia ei ole voitu säilyttää. Tontin
kaakkoiskulmaan sekä Steniuksentien kulkuyhteyden molemmin
puolin on kaavassa määritelty istutettavaksi jalopuut, joiden istutuksen aikaiselle koolle on asetettu vähimmäismitat.
Steniuksentie 20 eteläpuoleisen Strömstadinpuiston osan kenttäalue on liitetty tonttiin, kevyen liikenteen yhteys on säilytetty.
Ekologinen kestävyys
Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisu perustuu olemassa olevan infrastruktuurin ja koulun osalta rakennuskannan hyödyntämiseen, mikä on tarkoituksenmukaista ekologisen kestävyyden näkökulmasta.
Suojelukohteet
Lähtökohdat
Haagan alueelta on laadittu selvitys "Haagan rakennukset ja arvotus, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 1998:4". Selvityksessä koulurakennusta on esitetty 1. luokan rakennussuojelukohteeksi.
Tontin kehittämistä varten on teetetty rakennushistoriallinen selvitys (Arkkitehtitoimisto LPV Oy, 31.3.2016; tilaaja Kiinteistöviraston
tilakeskus). Selvitystyötä ohjasivat kiinteistöviraston tilakeskuksen, kaupunginmuseon sekä asemakaavoituksen edustajat.
Steniuksentie 14 rakennettiin Haagan puutarhakaupungin kansakouluksi arkkitehtien Jussi ja Toivo Paatelan vuosina 1926 27
laatimien suunnitelmien mukaisesti. Koulu sai 1920-luvun eleganttia klassismia edustavan muodon. Rakennus toimi alun perin sekä
suomen- että ruotsinkielisen opetuksen tiloina. Alueliitoksen jälkeen vuonna 1947 koulua laajennettiin uudella pohjoissiivellä kaupunginarkkitehti Hilding Ekelundin suunnitelmien mukaisesti.
Vuonna 2006 koulurakennus siirtyi Helsingin pelastuslaitoksen
käyttöön. Käyttäjävaihdoksen myötä osaan sisätiloja tehtiin muutoksia. Pelastuslaitoksen vuokrasopimus päättyi vuoden 2013 lopussa. Tämän jälkeen rakennus on ollut käytännössä tyhjillään.
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Haagan kansakoulu. Kuva: Constantin Grünberg, 1965. Helsingin kaupunginmuseo.

Arkkitehtuuriltaan rakennus edustaa ajankohdalleen ominaista
pohjoismaisesta 1920-luvun klassismista inspiraationsa saanutta
tyyliä; esimerkiksi ylimmässä kerroksessa on klassistisia koristeaiheita ja ikkunat on sijoitettu lähelle julkisivupintaa. Myös sisätilat,
mm. komea juhlasali kattomaalauksineen, ovat ajalleen ominaista
klassismia. Rakennuksen julkisivut ja arvokkaat sisätilat ovat säilyneet ja niitä on kunnostettu rakennushistorialliset arvot huomioiden. Koulunpihaan kuuluvat elementit, kiviaita ja kadunvarren istutukset ovat tärkeitä miljöön elementtejä.

3. kerroksen aula ja juhlasalin pariovet avattuina. Kuva: Karoliina Periäinen.
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Kohteella on historiallista arvoa Haagan kauppalan aikaisena koulurakennuksena. Kaupunkikuvassa rakennus muodostaa dominantin Kylätien katusuoran päätteenä.
Kaavatyön yhteydessä on selvitetty mahdollisuuksia säilyttää rakennus opetus- tai päiväkotitoiminnassa tai ottaa se kulttuuripalvelujen käyttöön esimerkiksi alueellisena kulttuuritalona, mutta
halukkaita tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin sitoutuvia käyttäjiä ei
ole ilmaantunut.
Rakennuksesta teetetyissä selvityksissä on havaittu mm. sisäilmaongelmia, pintavesiohjauksen puutteita yms. Rakennuksen ottaminen uudestaan käyttöön edellyttää mittavaa peruskorjausta.
Kaavaratkaisu
Kaavaehdotuksessa koulurakennus on suojeltu Sr-2 -merkinnällä
(kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus). Suojelumerkintä kattaa paitsi rakennuksen ulkoasun myös arvokkaat sisätilat: porrashuoneen, kolmannen kerroksen aulatilan sekä juhlasalin koristemaalauksineen.
Kaavaratkaisussa koulurakennus sisältyy asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Koulurakennukseen voi kaavamääräysten
mukaan sijoittua asumisen lisäksi tai sijaan myös lähipalvelu-, majoitus, kahvila- ravintola-, myymätä-, työ-, harraste-, näyttely-,
juhla- sekä kokoontumistiloja. Mikäli rakennuksen sijoittuu pääosin asumista, tulee juhlasali varata asukkaiden yhteiskäyttöön.

Steniuksentien puolella koulutonttia rajaa vanha kivimuuri, joka on suojeltu kaavaratkaisussa.
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Vanha kivimuuri on kaavassa määrätty suojeltavaksi. Mikäli muuria joudutaan rakennustöiden aikana purkamaan, tulee se rakentaa uudestaan alkuperäisen kaltaisesti. Kadun varren istutuksia ei
ole voitu säilyttää, mutta tontin kaakkoiskulmaan sekä kulkuyhteyden molemmin puolin on kaavassa määritelty istutettavaksi jalopuut, joiden istutuksen aikaiselle koolle on asetettu vähimmäismitat.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Steniuksentie 20 eteläpuolisella VP-alueella sijaitsee viemäritunneli, joka jatkuu Kylänevantien alla Kauppalantien suuntaan.
Kaavaratkaisu
Asemakaavan muutos ei itsessään aiheuta muutoksia. Kaava-alueen ulkopuolelle joudutaan kuitenkin luultavasti rakentamaan uusi
kaukolämpöjohto Kauppalantieltä Kylänevantien kautta Steniuksentielle.
Viemäritunneli on merkitty kaavakarttaan ja siitä on kaavamääräys koskien kaivua tai louhintaa tunnelin kohdalla.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat
Steniuksentie 14 tontti sijaitsee kallioisella alueella, jossa maapeitteen paksuus on 0 1 m.
Steniuksentie 20 tontti sijaitsee kitkamaa-alueella, jonka päällä on
1 3 m paksu täytemaakerros.
Kaavaratkaisu
Steniuksentie 14
Rakennukset voidaan perustaa kallionvaraisesti tai kantavan pohjamaan varaan.
Steniuksentie 20
Rakennukset voidaan perustaa kantavan pohjamaan varaan.

22 (28)
Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Kaavamuutosalueet sijaitsevat Etelä-Haagan olemassa olevan
kaupunkirakenteen sisällä. Alueella olevat kadut ovat luonteeltaan
vähäliikenteisiä tonttikatuja, jotka eivät aiheuta merkittävää liikennemelua.
Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisun myötä Steniuksentien liikennemäärä lisääntyy
noin 50 ajoneuvolla vuorokaudessa ja Kylätien liikennemäärä noin
85 ajoneuvolla vuorokaudessa, mikä ei merkittävästi lisää liikennemelun määrää.
Rakentamisaikaisia melu- ja muita ympäristöhaittoja esiintyy ajoittain.
Pelastusturvallisuus
Steniuksentie 14
Ajoyhteys Steniuksentieltä pihalle on liian ahdas pelastusajolle.
Uudisrakennusten asuntojen hätäpoistuminen tulee ratkaista tontilla rakennussuunnitteluvaiheessa. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi
asunnoista pääsy kahteen porrashuoneeseen tai rungon ulkopuolinen varatieporras. Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia alempien
kerrosten osalta myös pelastuslaitoksen vetotikkaisiin perustuvaan varatietä, jossa korkeus asunnon ikkunan alareunaan on
enintään 10 metriä maanpinnasta.
Koulurakennuksen asuntojen pelastautuminen on järjestettävissä
vetotikkailla. Tikkaille tulee suunnitella tasainen ja painumaton
pystytyspaikka, joka on mahdollinen pitää kunnossa myös talvella. Asuntojen suunnittelussa tulee huomioida, että jokaiseen
asuntoon on järjestettävissä tikaspelastus (korkeus asunnon ikkunan alareunaan enintään 10 metriä maanpinnasta).
Steniuksentie 20
Tontille on laadittu alustava pelastuskaavio, joka on selostuksen
liitteenä. Pelastustiet ja nostopaikat tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee huomioida, että olemassa olevia kadun varren pysäköintipaikkoja ei tulla poistamaan
hankkeen pelastusteitä tai nostopaikkoja varten.
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Vaikutukset
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu
tuloja tonttien ja rakennusoikeuden myynnistä tai vuokraamisesta.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön
Kaavaratkaisu mahdollistaa pienimuotoisen tiivistävän täydennysrakentamisen olemassa olevassa kaupunkirakenteessa hyvien liikenneyhteyksien (mm. Huopalahden asema) läheisyydessä.
Uudisrakentaminen on sovitettu olemassa olevaan rakennuskantaan ja miljööseen rakennusten sijoittelua, kerroslukua sekä ulkoasua säätelevin kaavamerkinnöin ja -määräyksin.
Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Steniuksentie 14 tontin lounaiskulman avokallio, joka jatkuu eteläpuolella sijaitsevalle puistoalueelle, säilyy kaavaratkaisussa.
Steniuksentie 20 eteläpuoleisen puiston osan kenttäalue on liitetty
tonttiin. Muilta osin Strömstadin historiallisesti ja puutarhataiteellisesti arvokas puisto säilyy. Myös kävely-yhteys Steniuksentieltä
Strömstadinpuiston länsiosaan säilyy. Puisto pienenee noin
1 100 m² vähän käytetyltä osaltaan. Uudet rakennukset tulevat
näkymään puistoon. Puiston ja muodostettavan tontin rajaa on
mahdollista pehmentää visuaalisesti uusilla istutuksilla.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Steniuksentien liikennemäärä on noin 600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Kylätien liikennemäärä noin 300 ajoneuvoa vuorokaudessa, kun esimerkiksi Kauppalantien liikennemäärä on Haagan
torin kohdalla noin 4 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Steniuksentie 14 lisärakentaminen tuottaa Kylätielle noin 85 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Steniuksentie 20 tuottaa Steniuksentielle noin 50
ajoneuvoa vuorokaudessa. Toisaalta tonttien aiemmat toiminnot
ovat myös tuottaneet liikennettä Kylätielle ja Steniuksentielle, joten todelliset liikennemäärän kasvut ovat edellä mainittuja pienempiä. Lisärakentaminen ei vaikutakaan merkittävästi lähikatujen liikennemääriin.
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Kaavassa osoitetaan kaikki asukkaiden autopaikat tontille. Vieraspaikoista 60 % saa sijoittaa katualueelle. Steniuksentie 14 sisäänajo pysäköintikellariin on kaavassa määrätty Kylätien puolelle ja
Steniuksentie 20 sisäänajo Steniuksentielle.
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Steniuksentie 14
Täydennysrakentaminen (kolme vajaa nelikerroksista asuinkerrostaloa) on sijoitettu Steniuksentien varrelle sekä tontin pohjoisrajan tuntumaan. Kylätietä lähinnä olevan täydennysrakennuksen
rakennusala sijaitsee selvästi koulurakennuksen katujulkisivua sisempänä tontilla, jotta koulurakennus edelleen muodostaisi dominantin Kylätien katusuoran päätteenä. Ko. täydennysrakennuksen
vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaa on myös rajoitettu
niin, että koulurakennus jää sitä korkeammaksi. Koulurakennuksen eteläpuolella Kylätien puistomainen näkymä jää nykyiselleen.
Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas koulurakennus sekä koulunpihaa reunustava kivimuuri Steniuksentien varressa on suojeltu kaavaratkaisussa.
Steniuksentie 20
Tonttiin on liitetty pieni osa Strömstadinpuistoa (hiekkakenttä). Kylänevantien päästä Strömstadinpuistoon suuntautuva polku sitä
reunustavine puineen on jätetty puistoalueeksi. Steniuksentien
varteen on sijoitettu kaksi nelikerroksista uudisrakennusta. Uudisrakennusten rakennusalojen ja katualueen väli on kaavaehdotuksessa määrätty istutettavaksi alueen osaksi.
Kaavaratkaisussa valtaosa pysäköinnistä sijoittuu pihakansien
alle.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Kaavaratkaisu perustuu osittain olemassa olevan rakennuskannan (koulurakennus) ja infrastruktuurin hyödyntämiseen, mikä on
tarkoituksenmukaista ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen näkökulmasta.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
Asemakaava hyödyntää olemassa olevaa sosiaalista infrastruktuuria: julkisia ja yksityisiä palveluja. Koulurakennusta koskevat
kaavamääräykset mahdollistavat uusien palvelujen ja toimintamahdollisuuksien syntymisen alueelle.
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Turvakotitoiminta poistuu Etelä-Haagasta.
Vanha arvokas koulurakennus säilyy jälkipolville muistumana
Haagan kauppalan ajoista.
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset
Alueelle tulee noin 180 asukasta lisää, mikä edesauttaa olemassa
olevien palvelujen säilymistä ja kehittymistä. Koulurakennukseen
voidaan kaavamääräysten perusteella sijoittaa myös erilaisia palvelu-, liike- ja työtiloja, mikä antaa mahdollisuuden uusien palvelujen syntymiselle.
Olemassa olevan rakennuskannan (koulurakennus) ja infrastruktuurin hyödyntäminen on taloudellisesti kannattavaa.
TOTEUTUS
Steniuksentie 14
Kaupunki järjestää tarjouskilpailun tontilla sijaitsevan rakennuksen
myynnistä. Tontilla sijaitsee myös uutta rakennusoikeutta. Tontti
joko vuokrataan tai myydään.
Steniuksentie 20
Nykyisen tontin alueella on Pääkaupungin turvakoti ry:n ja kaupungin välillä voimassaoleva vuokrasopimus. Turvakotiyhdistys
myynee nykyisen vuokraoikeuden edelleen rakennusliikkeelle.
Kaavan saatua lainvoiman voimassaoleva vuokrasopimus merkitään päättymään ja tehdään uutta tonttia koskeva vuokrasopimus
tai tontti myydään.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja
Alueidenkäytön suunnittelussa
on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä
sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle.
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.
Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta.
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Yleiskaava
Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (tullut kokonaisuudessaan voimaan 19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta)
alue on kerrostalovaltaiseksi aluetta (asuminen/toimitila). Alue on
lisäksi osa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi määriteltyä aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on asuntovaltaista aluetta A3, jonka korttelitehokkuus on pääasiassa 0,4 1,2. Nyt laadittu kaavaratkaisu on
Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
Asemakaavat
Steniuksentie 14 tontilla on voimassa Etelä-Haagan alkuperäinen
asemakaava nro 3261 vuodelta 1952. Kaavassa tontti on määritelty Yleisen rakennuksen tontiksi.
Steniuksentie 20 sisältyy vuonna 2013 voimaan tulleeseen Isonnevan alueen asemakaavaan nro 11938. Tontti on kaavassa merkitty sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevaksi korttelialueeksi (YS). Kaavamuutosalueeseen kuuluu lisäksi katualuetta ja
puistoa (VP). Osa puistoa on kaavassa määritelty s -merkinnällä
(suojeltava alueen osa. Historiallisesti ja puutarhataiteellisesti arvokas puisto, jota ei saa muuttaa).
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Rakennuskiellot
Steniuksentie 14 tontilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain
53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi. Rakennuskielto päättyy 13.11.2018.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
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Maanomistus
Helsingin kaupunki omistaa kaavamuutosalueet. Pääkaupungin
turvakoti ry omistaa tontilla Steniuksentie 20 sijaitsevan rakennuksen.
Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta
sekä Pääkaupungin turvakoti ry:n hakemuksesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:
Helen Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
kaupunkiympäristötoimiala (ent. kiinteistöviraston tilakeskus,
ent. kiinteistöviraston tonttiosasto, ent. rakennusvalvontavirasto, ent. rakennusvirasto, ent. ympäristökeskus)
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo, ent. kulttuurikeskus, ent. liikuntavirasto)
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (ent. varhaiskasvatusvirasto)
pelastuslaitos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä viitesuunnitelmien nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä viitesuunnitelmien nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuillla www.hel.fi/ksv
sekä lehti-ilmoituksella Haagalainen-lehdessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä viitesuunnitelmat olivat
nähtävillä 1. 24.3.2017 seuraavissa paikoissa:
info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
Etelä-Haagan kirjastossa, Isonnevantie 16 b
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
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Suunnittelijat olivat tavattavissa Etelä-Haagan kirjastossa
9.3.2017.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä viitesuunnitelmista kohdistuivat mm. arvokkaan rakennuskannan (koulurakennus) ja miljöön säilymisen turvaamiseen.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä viitesuunnitelmista kohdistuivat seuraaviin teemoihin:
-

täydennysrakentamisen sopivuus ympäristöön
vanhan koulurakennuksen suojelu ja tuleva käyttötarkoitus
liikenne ja pysäköinti
rakentamisaikaiset haitat ja palvelujen riittävyys

Kirjallisia mielipiteitä saapui 34 kpl. Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Kannanotot ja mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä
mm. pyrkimällä sovittamaan uudisrakentaminen olemassa olevaan rakennuskantaan ja miljööseen niiden sijoittelua, kerroslukua sekä ulkoasua säätelevin kaavamerkinnöin ja -määräyksin.
Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.
Esitelty lautakunnalle
Helsingissä 31.10.2017

Marja Piimies

Ote maakuntakaavasta
Steniuksentie 14 ja 20

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Läntinen alueyksikkö / Täydennysrakentaminen

Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
Steniuksentie 14 ja 20

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Läntinen alueyksikkö / Täydennysrakentaminen

Ote Yleiskaava 2002:sta
Steniuksentie 14 ja 20

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Läntinen alueyksikkö / Täydennysrakentaminen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Satama

Kantakaupunki C2

Puolustusvoimien alue

Lähikeskusta C3

Virkistys- ja viheralue

Asuntovaltainen alue A1

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Pikaraitiotie
Raideliikenteen yhteystarve
Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen
Kaupunkibulevardi

Asuntovaltainen alue A2
Asuntovaltainen alue A3

Viheryhteys

Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibulevardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Rantaraitti

Asuntovaltainen alue A4

Vesialue

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Rautatie asemineen

Toimitila-alue
Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Steniuksentie 14 ja 20

Baanaverkko

Metro asemineen
Raideliikenteen
runkoyhteys

Pääkatu

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen
Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Läntinen alueyksikkö / Täydennysrakentaminen

Helsingin maaomaisuus
Maanomistus, sisäinen
Maanomistus- ja vuokrausalueet

