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Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.12.2015 § 385
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Ksv 4886_1, Ilmalankatu 2, Radiokatu 26 ja Kuuluttajankatu 8

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 8.12.2015 päivätyn 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) kortte-
lin 17051 tonttien 6, 8 ja 10 sekä katualueen asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12374 hyväksymistä

 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 hakijalta Kustan-
nukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustan-
nukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
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Rakennusvirasto 16.3.2015
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1195-00/15, Pöllölaakso, 
30.3.2015 mennessä.

Suunnittelualue sijaitsee Ilmalassa Länsi-Pasilan pohjoisosassa. Alue 
rajoittuu pohjoisessa Ilmalankatuun, idässä Radiokatuun, etelässä pää-
asiassa Kuuluttajankatuun. Pieni osa etelässä rajautuu Keskuspuis-
toon. Lännessä suunnittelualue rajautuu rakennetuille asuntotonteille. 
Suunnittelualueella toimii tällä hetkellä MTV3.

Nykyiset toimitilarakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan asuinker-
rostaloja 600−900 asukkaalle. Kaavatyön aikana selvitetään, voidaan-
ko toimitilarakentamista sijoittaa Radiokadun varteen. Alueen asukas-
määrän lisääntyessä päiväkodin sijoittumista alueelle tutkitaan. Raken-
tamista ei tulla ulottamaan Keskuspuiston alueelle.

Suunnittelun lähtökohtana tulee olla muutosalueen tukeutuminen nykyi-
seen olemassa olevaan ja kattavaan katuverkostoon, jota on myös vii-
me aikoina rakennettu ja uudistettu.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lisätietojen antajat toimivat rakennus-
viraston edustajina tässä hankkeessa.
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