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Päätöshistoria

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.10.2013

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.12.2015 § 388

HEL 2013-011673 T 10 03 03

Ksv 0653_1, Etelä-Haaga, karttaruutu 677493

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 8.12.2015 päivätyn 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) kort-
telin 29062 tonttien 1, 2 ja 5, korttelien 29063, 29065-29067, kortte-
lin 29068 tonttien 5 ja 6, korttelin 29069, korttelin 29071 tontin 1, 
korttelin 29073 tonttien 5-7, korttelin 29075 tontin 10 sekä katu- ja 
puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12370 hyväk-
symistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

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

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijoilta Kustan-
nukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustan-
nukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
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Lisätiedot
Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti, puhelin: 310 37024

nina.valkepintalehtinen(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

taina.toivanen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 14.10.2015 § 38

HEL 2013-011673 T 10 03 03

Nimistötoimikunta on 18.9.2013 esittänyt Etelä-Haagan länsiosassa si-
jaitsevalle suunnittelualueelle nimeä Kultareuna–Guldkanten. Suunnit-
telualueen rajaus on tämän jälkeen hieman muuttunut, mutta nimistö-
toimikunnan puolesta nimi on edelleen toimiva ja käyttökelpoinen suun-
nittelualueen nimeksi.

Nimi Kultareuna on vakiintunut käyttöön jo aiemmin. Nimen taustalla on 
1960-luvulla vakuutusyhtiö Pohjolan työntekijöilleen rakennuttaman 
alueen ilmeeseen liittyvät kupariset ikkunankarmit ja vesipellit. Kulta-
reunan alueen arvokkaat rakennukset ja ympäristöt tullaan suojele-
maan. Alue on kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas 
yhtenäinen kokonaisuus.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 15.10.2013

HEL 2013-011673 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Haa-
gan Kultareuna-alueen asemakaavan muutosluonnoksesta 18.10.2013 
mennessä.

Suunnittelualueeseen kuuluu osa asuinkerrostalo- ja rivitalotonteista 
Hellemäenpolun, Vanhan viertotien, Ansaritien, Vihdintien, Kangaspel-
lontien, Lapinmäentien, Ruusutarhantien ja Korppaantien varrella.

Kultareuna-alue käsittää 1950–70-luvuilla rakennetut asuinkorttelit, jois-
ta pääosa on rakennettu vuonna 1959 arkkitehti Eino Tuompon suun-
nittelemina alun perin vakuutusyhtiö Pohjolan henkilökunnan asunnoik-
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si. Kultareuna-alueen arvokkaat rakennukset ja ympäristöt suojellaan. 
Alueelle ei ole tarkoitus osoittaa lisärakentamista.

Asemakaavan muutosluonnoksessa leikkipuistoksi varattavaksi puiston 
osaksi (vk) merkityillä alueilla on nykyisin leikkipaikka. Luontevampi 
merkintä leikkipaikoille on leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa 
(le), sillä alueella ei ole leikkipuistotoimintaa.

Rakennusvirastolla ei ole edellä esitetyn lisäksi muuta huomautettavaa 
asemakaavan muutosluonnoksesta.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi


