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MUNKKINIEMI, RAKUUNANTIE JA LUUVANIEMENTIE
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee osoitteessa Huopalahdentie 19/ Rakuunantie 19 (tontti 30063/6)
olevaa tonttia sekä kolmea tonttia Niemenmäellä osoitteissa Luuvaniementie 2, 4 ja 6 (tontit
30120/1,2 ja 3). Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu kortteleiden 30120 ja 30063 väliin jäävä
puistoalue sekä Huopalahdentien ympäristön puisto- ja liikennealuetta.
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Nykytilanne

Rakuunantien tontti (30063/6) on pääosin
rakentamaton lukuun ottamatta kahta tontin
etelälaidassa olevaa yksikerroksista autotal-
lia. Tontilla kasvaa jonkin verran keskikokoi-
sia lehtipuita ja tontin läpi on muodostunut
polkuja ympäröiviltä tonteilta Huopalahden-
tien suuntaan.

Luuvaniementien tonteilla (30120/1, 2 ja 3)
sijaitsee neljä 1960-luvun puolessa välissä
valmistunutta kahdeksankerroksista pisteta-
loa ja yksi viisikerroksinen lamellitalo. Ra-
kennukset on rakennettu Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin (HUS) työnteki-
jöiden vuokra-asunnoiksi. Rakennukset ovat
arkkitehtuuriltaan tyypillisiä 1960-luvun vaa-
leita betonielementtirakennuksia. Rakennus-
ten väliin jäävät piha-alueet ovat rakennus-
ten aikakaudelle tyypillisesti rajaamattomia
ja aitaamattomia. Pysäköinti on järjestetty
maantasossa pihalla ja osa autopaikoista
sijaitsee tontilla 2 olevassa autohallissa se-
kä rakennusten autotalleissa. Rakennusko-
konaisuuteen kuuluu lisäksi tontilla sijaitseva
vanha lämpökeskuksen piippu.

Olemassa olevien kerrostalotonttien välissä
on Niemenmäen puisto, jossa kasvaa täysi-
kasvuista sekametsää. Puisto toimii tärkeä-
nä viheryhteytenä Pikku Huopalahden länti-
sen virkistysalueen ja Munkkiniemen läntis-
ten osien välillä.

Suunnittelualueeseen sisältyy lisäksi Huopa-
lahdentien liikennealuetta sekä pieni kaistale
puistoaluetta Huopalahdentien länsipuolella.

Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee Tu-
runväylän alkupää ramppeineen, pikaruoka-
ravintolan kiinteistö sekä Kivitorpan urheilu-
kenttä.

Kaavamuutosalueen eteläpuoleiset asuin-
korttelit on pääosin suunniteltu 1950-luvulla.

Huopalahdentien varsi on yhtenäinen ja
kaupunkikuvallisesti eheä kokonaisuus.
Suunnittelualueeseen rajautuvilla tonteilla
osoitteessa Rakuunantie 15 ja 17 on
1990-luvun alkupuolella valmistuneita viisi-
ja kuusikerroksisia asuinrakennuksia

Niemenmäen alue on rakentunut 1960-
luvulla ajan arkkitehtuuritavoitteiden mukai-
sesti. Asemakaava perustuu metsälähiöide-
ologiaan ja sen mukaisesti nappulamaiset
piste- ja lamellitalot sijoittuvat maastoon ja
maisemaan vapaasti.

Mitä alueelle suunnitellaan

Rakuunantien ja Huopalahdentien risteyk-
sessä olevalle toimistokäyttöön osoitetulle
tontille (30063/6) suunnitellaan asuinkerros-
talojen rakentamista. Uudet pääosin seitse-
mänkerroksiset asuinkerrostalot sijoittuisivat
Huopalahdentien varteen tontin länsireu-
naan. Tontille osoitettava kerrosala on noin
12 500 k-m2. Pysäköinti on tarkoitus sijoittaa
maan alle. Olemassa olevat autotallit on tar-
koitus purkaa.

Luuvaniementien tonteille suunnitellaan
HUS:n työntekijöille kahta kahdeksanker-
roksisista kerrostaloa tonttien etelälaitaan
täydentämään olemassa olevaa rakennus-
kantaa. Tontteja on tarkoitus laajentaa jon-
kin verran puistoon etelän suuntaan. Uutta
kerrosalaa tulisi noin 5 500 k-m2. Autopaikat
suunnitellaan tontille maanpäällisinä, kuten
ne ovat nykyisinkin. Piha-alueet suunnitel-
laan nykyistä viihtyisimmiksi.

Uusia asukkaita suunnittelualueelle tulisi yh-
teensä noin 450.

Puistoalueen pohjoisreunaan on tarkoitus
suunnitella uusi virkistysreitti, joka parantaa
jalankulkuyhteyksiä Huopalahdentieltä ja
suunnittelualueen tonteilta Pikku Huopalah-
den virkistysalueelle.
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Lisäksi suunnittelualueen liikennealuetta ja
pieni kaistale puistoa suunnittelualueen län-
siosassa muutetaan katualueeksi.

Aloite

Asemakaavan muutos on tullut vireille tontin
(30063/6) omistajan sekä HUS-Kiinteistöt
Oy:n aloitteista.

Maanomistus

Tontit osoitteissa Rakuunantie 19 ja Luuva-
niementie 6 ovat yksityisomistuksessa. Hel-
singin kaupunki omistaa tontit osoitteissa
Luuvaniementie 2 ja 4 sekä puisto- ja liiken-
nealueet.

Kaavatilanne

Tontilla osoitteessa Rakuunantie 19 on voi-
massa asemakaava nro 11149 vuodelta
2004. Asemakaavassa tontti on merkitty
toimistorakennusten korttelialueeksi (KT).
Tontille on osoitettu rakennusoikeutta
12 000 k-m2, mikä vastaa tonttitehokkuutta e
= 2,3. Pitkänomainen rakennusala on osoi-
tettu Huopalahdentien puoleiseen tontin
osaan. Kerrosluku on tontin eteläosassa viisi
ja pohjoisosassa kuusi kerrosta. Autopaikat
on sijoitettu pääasiassa maanalaisiin tiloihin.
Asemakaavan mukainen rakentaminen ei
ole toteutunut.

Luuvaniementie 2–6:ssa on voimassa ase-
makaava nro 5402 vuodelta 1963. Asema-
kaavassa tontit on merkitty asuinkerrostalo-
jen korttelialueeksi (AK). Asemakaavassa
esitetty rakennusoikeus on sidottu osoitet-
tuihin rakennusaloihin. Rakennusaloista saa
käyttää rakentamiseen 80 %. Tonttien las-
kennallisista rakennusaloista johdetut tontti-
tehokkuudet vastaavat likimäärin tonttite-
hokkuutta e = 1,0–1,3. Rakennusten suurin
sallittu kerrosluku on kahdeksan. Tonteille

on osoitettu laajat alueet, joilla puusto on
säilytettävä luonnontilassa. Piha-alueiden
säilytettävät ja istutettavat alueet eivät ole
toteutuneet kauttaaltaan asemakaavan mu-
kaisina paikoitustarpeen kasvun johdosta.

Rakuunantien ja Luuvaniementien tonttien
väliin jäävällä puistoalueella on voimassa
kaksi asemakaavaa vuosilta 1988 ja 1960.
Alue on kaavoissa osoitettu puistoksi.

Asemakaavan muutosalueelle kuuluvalla
liikennealueen osuudella on voimassa usei-
ta eri asemakaavoja vuosilta 1960–1974.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty ker-
rostalovaltaisena alueena, joka mahdollistaa
asumisen ja toimitilarakentamisen. Uudessa
valmisteilla olevassa yleiskaavan luonnok-
sessa suunnittelualueelle on osoitettu kan-
takaupunkimaista asuntovaltaista rakenta-
mista sekä pikaraitiotien ohjeellisen varaus
Huopalahdentielle.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:

· Huopalahdentie19, Helsinki, asemakaa-
van meluselvitys, (Ramboll 2014)

· Luuvaniementie 2-6, Helsinki, asema-
kaavan meluselvitys, (Ramboll 2014)

· Munkkiniemen rakennusinventointi,
(kaupunginmuseo 2003–2005)

· Reijolan aluesuunnitelma
2011–2020 (Helsingin kaupungin raken-
nusviraston julkaisut 2011:5 / Katu- ja
puisto-osasto)

Maankäyttösopimus

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan
muutoksen perusteella mahdollisesti kysee-
seen tulevan maankäyttösopimuksen haki-
jan kanssa käytävissä neuvotteluissa.
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Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia kaupunkikuvaan, asu-
miseen, liikenteeseen ja ympäristöhäiriöihin
kaavan valmistelun yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta tulee esittää viimeistään 11.5.2015.

Keskustelutilaisuus on tiistaina 28.4.2015
klo 17.30–19.30 Mäkikodissa, Niemenmäen-
tie 1. Lisäksi kaavan valmistelija on tavatta-
vissa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopi-
muksen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
muuta valmisteluaineistoa ovat esillä 20.4.–
11.5.2015:
· Munkkiniemen kirjastossa, Riihitie 22
· Info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
· kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-

koulukatu 3, 1. krs
· kaupungin ilmoitustaululla, Kaupunginta-

lo, Pohjoisesplanadi 11–13
· www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin.

Ehdotusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saa-
dun palautteen pohjalta valmistellaan kaa-
vaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus esi-
tellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle
loppuvuodesta 2015.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viran-
omaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi
tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä keväällä 2016.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
· alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
· Munkinseutu ry
· Helsingin Yrittäjät
· kiinteistövirasto, rakennusvalvontaviras-

to, rakennusvirasto, kaupunginmuseo,
pelastuslaitos, ympäristökeskus, var-
haiskasvatusvirasto ja Uudenmaan elin-
keino-, liikenne ja ympäristökeskus, Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut HSY ja
Helen Oy

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palvelusta:
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla.

Suunnittelun etenemisestä sekä osallistu-
mismahdollisuuksista tiedotetaan:
· kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden

kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joita
pyydetään toimittamaan tieto osakkaille
ja asukkaille)

· Munkinseutu -lehdessä
· www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metro-lehdessä sekä vi-
raston Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).
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Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoittee-
seen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Ann Charlotte Roberts
puhelin 310 37033
sähköposti anncharlotte.roberts(a)hel.fi

liikennesuunnittelija Taina Toivanen
puhelin 310 37280
sähköposti taina.toivanen(a)hel.fi


