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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee asuntokerrostalojen korttelialueen
tonttia, joka sijaitsee Kulosaaren Puistotien varrella, osoitteessa
Rantatöyry 1. Kaavaratkaisu mahdollistaa tontilla sijaitsevan
1960-luvulla rakennetun kerrostalon korottamisen kerroksella.

Uutta asuntokerrosalaa on 561 k-m², Asukasmäärän lisäys on
noin 15 henkilöä.

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

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty ha-
kemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu haki-
jan kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta ei
tehty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta saatiin yksi viranomaisen
lausunto sen ollessa julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotukseen ei
tehty muutoksia.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on yhden asuinkerroksen
lisääminen niin, että aluekokonaisuuden rakennustaiteelliset ja
kaupunkikuvalliset arvot säilyvät.

Yksi tärkeimmistä syistä kaavamuutokselle on hissien rakentami-
nen, joka luo edellytyksiä esteettömälle asumiselle talossa. Muu-
tos tuo kaupungin keskustan tuntumaan uusia asuntoja ja nykyi-
sissä asunnoissa asumisviihtyisyys kasva. Hissi mahdollistaa mo-
nen asukkaan asumisen talossa entistä pidempään.

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 1 902 m².
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Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 562 k-m², jolloin se
on yhteensä 2 510 k-m². Asukasmäärä kasvaa noin 15 henkilöllä.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontti sijaitsee Kulosaaressa Vanhankaupunginlahden ja Itä-
väylän väliin rajoittuvalla viihtyisällä ja puistomaisella asuinalu-
eella, jossa on yhdeksän 3 4-kerroksista kerrostaloa ja yhdeksän
kaksikerroksista rivitaloa. Alueen rakennukset ovat valmistuneet
vuosina 1960 1962 muodostaen yhtenäistä rakentamistapaa
edustavan kokonaisuuden. Rantatöyry 1 on V. A. Hämäläisen
suunnittelemana valmistunut vuonna 1961. Toteutunut rakennus-
oikeus on 2 182 k-m².

Asuinrakennusten korttelialue (AK)

Alue on asemakaavan muutoksessa asuinkerrostalojen kortteli-
aluetta (AK). Rakennukseen tulee rakentaa hissit, koska muutos-
ten jälkeen siinä tulee olemaan neljä asuinkerrosta. Uusi asuin-
kerros rakennetaan nykyisen puolilämpimän ullakon tilalle, ulko-
näöltään sitä muistuttavaksi. Uuden kerroksen päälle ei saa lisätä
ullakkoa eikä teknisiä tiloja. Ensimmäisessä kerroksessa tulee
säilyttää nykyisten asumista palvelevien yhteistilojen ja teknisten
tilojen määrä. Asumista palvelevia yhteistiloja ja teknisiä tiloja saa
tarvittaessa sijoittaa myös uuteen asuinkerrokseen.

Melulta suojattuja leikkipaikkoja on hankala toteuttaa pienille ton-
teille, joten Rantatöyryn taloille alueellisena ratkaisuna toimii Kulo-
saaren Rantapuiston leikkipaikka. Reitti leikkipaikalle on noin 300
metriä pitkä, eikä matkalla ole tienylityksiä.

Liikenne

Lähtökohdat

Liikennemäärä Kulosaaren Rantatöyryn kohdalla Itäväylällä on
noin 52 000 ajoneuvoa arkivuorokaudessa, Kulosaaren puisto-
tiellä 2 600 ja tonttikadulla 300. Itäväylän liikennemäärän ennuste
on 66 000 ajoneuvoa arkivuorokaudessa.

Rantatöyryn varrella on jonkin verran pysäköintiä, koska alueen
vanhassa asemakaavassa ei määritelty pysäköintipaikkojen mää-
rää tonteilla.
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Kaavaratkaisu

Ajoneuvoliittymät pysyvät alkuperäisillä paikoillaan. Ajoneuvojen
pysäköintipaikoista on annettu määräys 1 ap/140 m² asuntoker-
rosalaa, joka tarkoittaa uuden kerrosalan osalta 4 uutta autopaik-
kaa. Nykyisissä kellarin autotalleissa on 8 autopaikkaa ja loput
autopaikat voidaan osoittaa erikseen osoitetuille alueille pihalle.
Asemakaavassa on annettu määräys polkupyöräpaikoista
1 pp/30 m² asuntokerrosalaa, joka tarkoittaa uuden kerrosalan
osalta 17 pp-paikkaa.

Palvelut

Alueella on hyvät kaupalliset ja julkiset palvelut. Palvelutaso ja ul-
koilumahdollisuudet ovat monipuoliset. Melulta suojattuja leikki-
paikkoja on hankala toteuttaa pienille tonteille, joten Rantatöyryn
taloille alueellisena ratkaisuna toimii Kulosaaren Rantapuiston
leikkipaikka. Reitti leikkipaikalle on noin 300 metriä pitkä, eikä
matkalla ole tienylityksiä.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Itäväylä ja metrorata jakavat Kulosaaren kahtia laajempaan etelä-
osaan ja kapeampaan pohjoisosaan, jonka itärannalla asemakaa-
van kohteena oleva tontti sijaitsee. Lännessä ja etelässä tontin
puistomainen kapeahko etupiha rajautuu Rantatöyryn ja Kulosaa-
ren puistotien katualueisiin. Tontin itäosa toimii ajoyhteytenä auto-
talleihin ja rajautuu lähimetsänä hoidettuun puistoalueeseen, joka
on Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmän (26.9.2018) mu-
kaan linnustollisesti arvokasta rantametsää (arvoluokka III).
Kaava-alueella ei ole suojeltavia luontokohteita tai havaintoja suo-
jeltavista lajeista. Pohjoisessa alue rajautuu toiseen tonttiin.

Kaavaratkaisu ei tuo merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen

Tontin osat, joita ei ole osoitettu rakentamiselle, kulkuteiksi tai py-
säköintiin tulee istuttaa.
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Ekologinen kestävyys

Kaavaratkaisu

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.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Alueen maaperä on kitkamaata, hiekka-alueen maakerroksen
paksuus on yli 3 metriä.

Kaavaratkaisu ei tuo merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Itäväylän ja Kulosaaren puistotien ja metroradan liikenne nostaa
alueella melutasoa huomattavasti. Tontti on haitallisen yli 55 dB:n
liikennemelun vaikutusalueella. Liikenne aiheuttaa myös maape-
rän värähtelyä. Lisäksi moottoriajoneuvoliikenteellä on merkitystä
ilmanlaadulle päästöjen ja katupölyn takia.

Kaavaratkaisu

Itäväylän suunnasta tulevaa haitallista yli 55 dB suuruista liiken-
nemelua, jota on torjuttu kaavamääräyksin rakennuksen ulkosei-
nän ja sen osien ääneneristävyydestä, jotta niillä saavutetaan val-
tioneuvoston asettamat määräykset melutasosta.

Liikennemelun lisäksi huomiota tulee kiinnittää metron aiheutta-
maan melun enimmäisäänitasoihin.

Tontille ei ole tehty erillistä meluselvitystä. Meluhaittojen arviointiin
on käytetty viereisen tontin (Rantatöyry 2) meluselvitystä, jonka
meluolosuhteet ovat vastaavat tämän kohteen kanssa.
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Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

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

Alueesta on teetetty meluselvitys naapuritontin kaavoituksen yh-
teydessä vuonna 2010. Meluolosuhteet ovat molemmilla tonteilla
samankaltaiset. Meluselvitys on liitetty kaava-aineistoon.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia. Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Uuden asuinkerroksen rakentaminen tuo kaupungin keskeisille
alueille uusia asuntoja. Asemakaava mahdollistaa hissin rakenta-
misen luoden edellytyksiä esteettömälle asumiselle.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kun pysäköintinormin vaatimat autopaikat osoitetaan tontille, ka-
dunvarsipysäköinnin tarve voi pienentyä.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaavan toteuttaminen vaikuttaa hieman Rantatöyry-kadun kau-
punkikuvaan, koska rakennuksen korkeus muuttuu jonkin verran
nykyistä korkeammaksi.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Tehokas rakentaminen metroaseman välittömässä läheisyydessä
vähentää autoriippuvuutta. Kaavamääräyksissä kannustetaan uu-
siutuvan energian hyödyntämiseen, mikä on askel kohti hiilineut-
raalin kaupungin tavoitetta.
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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

- 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 A3-merkityllä alu-
eella.

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.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 4450 (Kulosaaren keski-
osa, vahvistettu 17.1.1959). Kaavan mukaan tontti on asunto- tai
liiketontti ja siinä on rakennusala 3-kerroksista enintään 10,5 m
korkeaa rakennusta varten. Piirrokseen merkityllä rakennusalalla
saadaan käyttää rakentamiseen enintään 5/6 osa rakennusalan
pinta-alasta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
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Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Kulosaaren kerrostalo-
alueen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet 9.5.2017.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.

Muut lähtökohdat

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

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin omistajan hake-
muksesta.
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Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

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/kaupun-
kiymparisto/fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 11.6.2018 29.6.2018 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta
jätettiin yksi kannanotto; Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymällä ei ollut huomautettavaa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta
ei annettu mielipiteitä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 26.10-8.11.2018

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin yksi viranomaisten lausunto sen ol-
lessa julkisesti nähtävillä:

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) totesi lausunnossaan
että:
nettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä vesihuollon lisärakenta-

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 15.1.2019 hyväksyä Kulosaa-
ren Rantatöyry 1:n asemakaavan muutoksen 15.1.2019 päivätyn
piirustuksen numero 12545 mukaisena ja asemakaavaselostuk-
sesta ilmenevin perustein.

Helsingissä 15.1.2019

Marja Piimies
















































































