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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee asuinrakennusten tonttia (A) Munk-
kiniemen kaupunginosassa, Kuusisaaressa, osoitteessa Kuusi-
saarenpolku 7.

Tontilla sijaitsee vuonna 1958 valmistunut asuinrakennus, jonka
kerrosala on 457 m2. Säilytettävä asuinrakennus on merkitty kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi kaupunginmuseon
laatimassa rakennusinventoinnissa vuosilta 2003 2005.

Kaavaratkaisu mahdollistaa tontin täydennysrakentamisen. Kaa-
varatkaisun myötä tonttitehokkuus, e=0.25 ei kasva. Asuntojen ja
asuinrakennusten määrä, korkeus ja rakennusten etäisyydet toi-
sistaan ja naapurin rajoista poikkeavat voimassa olevan asema-
kaavan määräyksistä.

Kaavaratkaisun toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi kaupunki-
kuvaan, luontoon tai liikenteeseen. Oleva kulttuurihistoriallisesti
arvokas rakennus autotallisiipineen säilyy kokonaisuutena. Kaa-
vamuutos ei edellytä uusia investointeja teknisen huollon verkos-
toihin, katuihin tai viheralueisiin.

Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty Asunto-
osakeyhtiö Helsingin Kuusisaarenpolku 7 hakemuksen johdosta.
Hakija on laatinut viitesuunnitelman ja kaavaratkaisun sisältö on
neuvoteltu hänen kanssaan.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta ei
tehty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lau-
suntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huo-
mautettavaa. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on edistää Helsingin kaupunkistrate-
gian mukaista täydennysrakentamista Kuusisaaressa. Kaavarat-
kaisu noudattaa Kuusisaaren asemakaavan muutosperiaatteita
(hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.3.2005). Peri-
aatteiden tavoitteena on muun muassa sovittaa uudisrakentami-
nen Kuusisaaren arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön puisto-
mainen väljyys, vehreys ja luonnonkauneus säilyttäen.

Tavoitteena on suojella tontilla oleva vuonna 1958 valmistunut ra-
kennus kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaana
merkinnällä sr-2. Asemakaavaratkaisu edistää suojellun raken-
nuksen, täydennysrakentamisen ja pihapiirin muodostumista yhte-
näiseksi kokonaisuudeksi.
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Mitoitus

Tontin 30076/15 pinta-ala on 3 200 m2. Nykyisen asemakaavan
sallima tonttitehokkuus on e=0.25 ja rakennusoikeutta on 800 k-
m2. Oleva rakennus on kooltaan 457 k-m2 ja nykyinen tehokkuus
e=0.14. Täydennysrakentamiseen voi käyttää 343 k-m2. Kaava-
ratkaisu ei muuta tonttitehokkuutta.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kuusisaarenpolku 7 on asuinrakennusten korttelialueelle (A) sijoit-
tuva merenrantatontti Kuusisaaressa. Tontilla sijaitsee arkkiteh-
tien Jonas Cedercreutz ja Helge Railo suunnittelema vuonna
1958 valmistunut kahden asunnon kaksikerroksinen asuinraken-
nus. L-muotoinen rakennus avautuu Kuusisaarenpolun suuntaan
ja sijoittuu keskelle vehreää, kookaspuustoista tonttia. Säilytettävä
asuinrakennus on arvotettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi.
Rakennuksen julkisivu on muurattu punatiilestä ja vesikatto raken-
nettu kuparista. Uuden laiturin rakentamiselle on myönnetty toi-
menpidelupa vuonna 2017.

Asemakaavamuutosalueen rajanaapureissa olevat asuinraken-
nukset ovat asuinrakennus 1950- ja rivitalo 1970-luvuilta. Sekä
asemakaavamuutosalue, että lähiympäristö ovat Kuusisaarelle
tyypillisiä: rakennuskanta on pääasiassa väljille tonteille yhdestä
kahteen kerrokseen rakennettuja kookkaita erillispientaloja ja rivi-
taloja. Kuusisaaren rakennuksista vanhimmat ovat 1930-luvun lo-
pulta ja uusimmat 2010-luvulta. Tontit näyttäytyvät puutarhamai-
sina katukuvassa.

Erillispientalojen korttelialue (AO)

Kaavamuutoksella mahdollistetaan tontin täydennysrakentami-
nen, jossa asuntojen ja asuinrakennusten määrä kasvaa. Tontille
saa rakentaa yhden asunnon jokaista tonttimaan 600 m2 kohti.
Asuinrakennuksessa saa olla enintään kaksi kerrosta. Oleva tont-
titehokkuus, e=0,25, säilyy. Asemakaavassa osoitetun kerrosalan
lisäksi tontille saa rakentaa kaksi yksikerroksista talousrakennusta
(t), joiden yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on 60 k-m2. Kevyitä
maantasoterasseja ja parvekkeita saa sijoittaa rakennusalan ulko-
puolelle.

Olevassa asuinrakennuksessa on kulttuurihistoriallisia ja kaupun-
kikuvallisia arvoja, joita asemakaavassa suojellaan (sr-2). Tontin
täydennysrakentamisen tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus
olevan rakennuksen ja ympäristön kanssa. Julkisivumateriaaleina
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käytetään punatiiltä ja kuparia kuten suojeltavassa rakennuk-
sessa. Uudisrakennuksessa tulee olla tummansävyinen tasakatto
tai loiva harja- tai pulpettikatto. Uudisrakennusten enimmäiskor-
keudet ovat: kaksikerroksinen asuinrakennus 7,5 metriä, yksiker-
roksinen asuinrakennus 5 metriä ja talousrakennukset 3,5 metriä.

Kaavaratkaisussa tontin vehreä ilme säilyy. Istutettaviksi määrä-
tään ne tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä tai pysäköimiseen.
Istutettavalle alueelle saa sijoittaa asumiselle välttämättömiä kul-
kuteitä ja oleskelualueita. Tontin vanhaa puustoa vaalitaan ja uu-
distetaan tarvittaessa. Kadun varrella tulee olla puu- ja pensasis-
tutuksia. Vehreänä säilytettävä ja istutettava alue reunustaa pihaa
neljä metriä leveinä vyöhykkeinä tontin naapurirajoja myötäillen ja
rannanpuoleista pihaa yhtenäisenä laajana alueena. Tontin Kuu-
sisaarenpolun myötäiselle rajalle saa rakentaa aidan tai kiviainei-
sen muurin. Aidan ja muurin enimmäiskorkeus on 120 cm.

Liikenne

Lähtökohdat

Kuusisaarenpolku, jonka varrella tontti sijaitsee, on päättyvä tont-
tikatu. Katu on leveähkö ja sen kummallakin puolella on pysä-
köinti sallittu. Kuusisaarenpolun liikenne on vähäistä: noin 160
ajoneuvoa vuorokaudessa. Nopeusrajoitus on 30 km/h.

Kuusisaarenpolku jatkuu kevyen liikenteen väylänä ja on osa ta-
voitteellista rantoja kiertävää virkistysreittiä (VISTRA osa II, 2016).
Kuusisaaren pääkatu, Kuusisaarentie, toimii pyöräliikenteen
baanayhteyden osana. HSL:n linja-autoreittiliikenteen lähin py-
säkki sijaitsee noin 250 metrin päässä kaavamuutosalueesta,
Kuusisaarentien varressa.

Voimassa olevan kaavan mukaan pysäköinnin tulee toteutua pää-
asiassa tontilla. Olevaan asuinrakennukseen liittyy autotallisiipi,
johon on mahdollista pysäköidä kaksi autoa. Tontilla on yksi liit-
tymä Kuusisaarenpolulle.

Kaavaratkaisu

Tontilla tulee olla vähintään kaksi autopaikkaa ja neljä pyöräpaik-
kaa asuntoa kohden. Vähintään yksi asuntokohtainen autopaikka
tulee sijoittaa asuinrakennukseen.

Kaavaratkaisu säilyttää virkistysreittinä käytettävän Kuusisaaren-
polun näkymiä vehreänä.

Tontille saa olla yksi enintään kolme metriä leveä liittymä. Tontti-
liittymän paikka ei muutu.
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Palvelut

Lähtökohdat

Kuusisaaren rakennuskanta on suurimmaksi osaksi asuinrakenta-
mista. Alueella sijaitsee myös suurlähetystöjä. Kuusisaaressa on
kulttuuritarjontaa: Didrichsenin ja Gyllenbergin taidemuseot.
Muilta osin alue tukeutuu lähialueen palveluihin. Lähimmät kau-
palliset palvelut, koulut ja liikuntapalvelut sijaitsevat Lehtisaaressa
noin puolen kilometrin ja Munkkiniemessä noin kahden kilometrin
päässä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei vaikuta alueen palvelutarjontaan.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Pientalovaltainen ja pääosin väljästi suurille tonteille rakentunut
Kuusisaari on yleisilmeeltään puutarhamaisen vehreä. Vaikka
yleisiä puistoalueita saaressa on vain vähän, istutetut ja luonnon-
puustoiset pihat avautuvat katunäkymiin. Myös merenpuoleisilla
pihoilla kasvaa suurelta osin kookkaita luonnonpuita.

Kuusisaarenpolku 7 on kohti luodetta ja merenrantaa suuntau-
tuva, loivasti ja melko tasaisesti viettävä tontti. Korkeimmillaan
tontin maanpinta on 5,5 m merenpinnan yläpuolella Kuusisaaren-
polun varressa. Kaava-alueella kasvaa paljon iäkkäitä kookkaita
mäntyjä sekä lehtipuita. Piha on laajalti nurmipintainen. Puu-,
pensas- ja perennaistutukset tukeutuvat ryhminä pääasiassa ra-
kennukseen.
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Kuusisaarenpolku 7:n merenpuoleinen julkisivu. Istutusaltaat tukeutuvat oles-
keluterassiin. (Kuva: Helsingin kaupunki, asemakaavoitus)

Kaavaratkaisu

Pihan vanhaa ja arkkitehtuurin kanssa yhtenäistä ilmettä varjel-
laan säilyttämällä puustoa kokonaisuudessaan ja uudistamalla
sitä tarvittaessa. Puustoiset näkymät mereltä säilyvät. Kuusisaa-
renpolkua lähellä olevan piha-alueen tulee näyttäytyä puu- ja pen-
sasvaltaisena, mikä on edistämässä virkistyskäytössäkin olevan
tonttikadun vehreää katukuvaa.

Kuusisaarenpolku 7:n rantaan avautuvaa pihaa. Kuusisaarelle omaleimaista
ovat puustoiset rannat. (Helsingin kaupunki, asemakaavoitus)

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kaava-alueen maaperä on pääosin kalliota. Tontilla on paljon kas-
villisuutta ja vettä läpäisevää pinnoitetta, jotka imeyttävät osin hu-
levesiä.
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Kaavaratkaisu

Rakentamisen seurauksena tontin läpäisevä pinta vähenee. Kaa-
varatkaisun mahdollistama uuden asuinrakennuksen rakentami-
nen kahteen kerrokseen, vettä läpäisevien pintojen käyttö ajo- ja
kulkureiteillä, määräykset istutettavista ja luonnontilassa säilytet-
tävistä alueista sekä suurten puiden säilyttäminen tukevat huleve-
sien imeyttämistä tontilla.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Helsingin kaupunginmuseo on vuosina 2003 2005 tehdyssä
Munkkiniemen rakennusinventoinnissa määritellyt vuonna 1958
valmistuneen asuinrakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaaksi kohteeksi. Rakennus on autotallisiipeä lukuun ottamatta
kaksikerroksinen, L-muotoinen, julkisivumateriaaliltaan punatiili-
nen ja siinä on kuparinen vesikatto. Rakennuksen on suunnitellut
arkkitehdit Jonas Cedercreutz ja Helge Railo.

Suojeltavan asuinrakennuksen sisäänkäynti Kuusisaarenpolulta päin. (Kuva:
Helsingin kaupunki, asemakaavoitus)

Kaavaratkaisu

Kaavassa asuinrakennus autotallisiipineen suojellaan merkinnällä
sr-2. Arkkitehtuurissa on sellaisia aikakaudelle ja alueen kaupun-
kikuvalle ominaisia piirteitä, joita tulee varjella. Merkinnällä este-
tään rakennuksen purkaminen ja sen suojeluarvoa alentavat ra-
kennustoimenpiteet.
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Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

Uudet rakennukset voidaan liittää nykyiseen yhdyskuntateknisen
huollon verkostoon.

Korkealta merenpinnalta suojautuminen

Suunniteltaessa ja rakennettaessa rakennuksia korkeustason
+3,0 alapuoliselle alueelle, tulee rakennusten käyttöikää suunni-
teltaessa ottaa huomioon ohjeet merenpinnalta suojautumisesta:
Ympäristöopas 2014, Tulviin varautuminen rakentamisessa
Opas alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi ranta-alu-
eilla.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Kalliopinnan päällä on ohuehko kitkamaakerros.

Kaavaratkaisu

Alue on rakennettavuudeltaan hyvää.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Kuusisaaren asemakaavan muutosperiaatteet on laadittu kaupun-
kisuunnitteluvirastossa vuonna 2005. Periaatteiden tarkoituksena
on ollut varmistaa yksittäisten asemakaavamuutosten yhtenäinen
linja ja Kuusisaaren rakentamisen laatu ja omaleimaisen ilmeen
säilyminen.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on laatinut vuonna 2013
Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren aluesuunnitelman
2013 2022. Suunnitelma on yleisten töiden lautakunnan hyväk-
symä ja ohjeellinen. Suunnitelmassa ei esitetä kaavamuutosalu-
eeseen välittömästi vaikuttavia toimenpiteitä.

Helsingin kaupunginmuseo on laatinut Munkkiniemen rakennusin-
ventoinnin vuosina 2003 2005. Inventoinnissa on määritelty ar-
vokkaaksi tontilla sijaitseva 1958 valmistunut asuinrakennus.
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Kuusisaarenpolku 7:n tontille on laadittu viitesuunnitelma sekä
viitteellinen pihasuunnitelma.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen edesauttaa täydennysrakentamista
ja kasvattaa alueen asuntojen määrää. Suunnitelma noudattaa
alueen asemakaavan muutosperiaatteiden linjauksia, jossa raken-
taminen sovitetaan arvokkaaseen pientaloympäristöön.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Tontin täydennysrakentaminen vähentää maanvaraista piha-alu-
etta. Kaavamääräykset istutettavista ja luonnontilaisina säilyvistä
alueista säilyttävät tontin vehreänä myös lähiympäristölleen. Ton-
tin säilymistä puustoisena varmistetaan määräyksellä kookkaan
puuston varjelemisesta ja tarpeenmukaisesta uudistamisesta. Uu-
disistutukset edistävät hulevesien imeytymistä ja viipymistä ton-
tilla.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Täydennysrakentamisen seurauksena mahdollisesti kasvava päi-
vittäisliikenteen määrä alueella on hyvin vähäinen. Vehreiden ka-
tunäkymien edistäminen on linjassa Kuusisaarenpolun virkistys-
käyttötavoitteiden kanssa.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaavaratkaisu on osaltaan tukemassa alueen katukuvan ja ranto-
jen säilymistä puustoisina ja vehreinä.

Tontin kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas
asuinrakennus suojellaan.

Määräykset uudisrakentamisen sopeuttamisesta aikaisempaan
rakennustapaan edistävät tontin rakennuskannan näyttäytymistä
yhtenäisenä Kuusisaarenpolun katukuvassa. Muurin tai aidan
enimmäiskorkeus jättää näkymät tontille avoimiksi. Kun asunto-
kohtaisista autopaikoista toinen sijaitsee rakennuksessa, ei pihan
autopysäköinti hallitse katunäkymiä.
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Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Hulevesiä imeyttävä pinta vähenee kaavaratkaisun myötä. Uudet
puu- ja pensasistutukset sitovat ja haihduttavat sadevettä. Kasvil-
lisuuden säilyttäminen ja lisääminen, vettäläpäisevät kulkureitit ja
liikennöidyt pihan alueet edistävät hulevesien imeytymistä tontilla.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Kaavaratkaisulla ei ole merkittävää vaikutusta terveyteen, turvalli-
suuteen tai eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympä-
ristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Korttelitehokkuus on pääasiassa alle 0,4. Nyt laadittu kaavarat-
kaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen. Yleiskaavassa
alue on asuntovaltaista aluetta A4, jonka mukaan aluetta kehite-
tään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelu-
jen sekä lähipalvelujen käyttöön.

Ote Helsingin yleiskaavasta (2016) (Kuva: Helsingin kaupunki, asemakaavoi-
tus)
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Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 4040 (vahvistettu
9.7.1956). Tontti sijaitsee asuntokorttelialueella (A). Tontille saa
rakentaa enintään kaksikerroksisia ja enintään seitsemän metriä
korkeita asuinrakennuksia. Tontin pinta-alasta saa käyttää raken-
tamiseen enintään 1/8. Alle 4 000 m2 suuruisille tonteille saa ra-
kentaa vain yhden asuinrakennuksen. Jokaista tontin 1 000 m2

kohti sallitaan yksi asunto. Asuinrakennus saa olla enintään kaksi-
kerroksinen ja enintään seitsemän metriä korkea. Rakennusten
vähimmäisetäisyys naapuritontin rajasta on 10 metriä. Lisäksi voi-
massa olevassa kaavassa on määräyksiä talousrakennusten
määrästä, koosta ja sijoittelusta.

Ote kaavamuutosalueen sijoittumisesta asemakaavaan nro 4040. (Kuva Hel-
singin kaupunki, asemakaavoitus)

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-
teriin.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan
muuttamisen periaatteet 10.3.2005. Nyt laadittu asemakaavan
muutos on periaatteiden mukainen.
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Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelu on laatinut pohjakar-
tan.

Maanomistus

Tontti on 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.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/kaupunginmuseo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 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 8.10. 2.11.2018 seuraavissa paikoissa:
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan kaavamuutoksen olevan
linjassa kulttuuriympäristön vaalimisen suhteen. Lausunnossa
suositellaan tutkittavan mahdollisuutta toteuttaa Kuusisaarenpo-
lun rajan suuntainen muuri tiilipintaisena ja kevyempihenkisenä
Kuusisaarenpolku 5 tapaan.

Muilla kannanottonsa ilmaisseilla viranomaisilla ei ollut huo-
mautettavaa.

Kaupunginmuseon kannanotto on otettu huomioon kaavatyössä.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Kirjallisia mielipiteitä saapui yksi. Mielipide osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistui täydennys-
rakentamisen sijoittumiseen suhteessa naapuritontin rajaan.

Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyössä ja vastine siihen on
esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)27.11. 27.12.2018

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asema-
kaavan muutosehdotuksesta.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista viranomaisten lausunnoista. Vastineita ei ole laa-
dittu, koska viranomaisilla ei ollut huomautettavaa, eikä kaavaeh-
dotuksesta tullut muistutuksia.
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Kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Koska kaavaehdotuksesta ei ollut huomautettavaa, kaavakartan
merkintöihin tai määräyksiin ei ole tehty muutoksia julkisen nähtä-
villäolon jälkeen.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 26.2.2019 hyväksyä Kuusi-
saarenpolku 7:n asemakaavan muutoksen 26.2.2019 päivätyn pii-
rustuksen numero 12547 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta
ilmenevin perustein.

Helsingissä 26.2.2019

Marja Piimies



























Kuusisaarenpolku 7, kuvaliite suojelukohteesta

1.Krs  v.1957

Julkisivu etelään v.1957

Rakennuslupakuvia v.1957

Julkisivu etelään v.2018 (Helsingin kaupunki,
asemakaavoitus)

Asemapiirros v.1957

Tontin nykyinen asuinrakennus on arkkitehtien Jonas Cedercreutz ja Helge Railo v. 1957 suunnittelema yksityistalo
Santasalo. Kaupunginmuseon inventoinnissa v.2003-2005 rakennus on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti
arvokas kohde arvotuskriteereillä: ”Rakennuksen arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä. Rakennus on säilynyt
hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset on onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.”














