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MUNKKINIEMI, RITOKALLIONTIEN ALUE 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suunnittelualue 
 
Asemakaavan muutos koskee Ritokalliontien ja Munkkiniemenrannan kortteleita Tuulas-
polun länsipuolella, osoitteissa Ritokalliontie 1–17 ja 2–18, Munkkiniemenranta 33–45, 
Tuulaspolku 7–11, Tiilimäki 34–36 ja Apajapolku 4 (korttelit 30031, 30032 ja 30037) sekä 
katu- ja puistoaluetta. Suunnittelualue on rajattu yllä olevassa kartassa. 
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Nykytilanne 
 
Muutosalue sijaitsee meren tuntumassa 
Laajalahden ranta-alueella. Alueella on 
Vanhalle Munkkiniemelle tyypillisiä huvila-
maisia pien- ja rivitaloja. Rakennukset on 
rakennettu pääasiassa 1950-luvun loppu-
puolella, pieni osa myös 1970- ja 1980-
luvuilla ja yksi rakennus vielä 1990-luvulla. 
Lähiympäristössä alueen länsipuolella sijait-
see Lankiniemen puistoalue ja Munkkinie-
men uimaranta. Alueen pohjoispuolella kul-
kee Turunväylän moottoritie.  
  
Alue on pääosin valmiiksi rakennettua pien-
taloaluetta. Länsipuolen puisto on kallioista 
rinnealuetta. Ritolehto-niminen puisto toimii 
katuaukiona. Alueen korttelirakenne pohjau-
tuu Eliel Saarisen vuonna 1915 laatimaan 
Munkkiniemi–Haaga-suunnitelmaan. Alueen 
itäpuolella sijaitsee samaan suunnitelmaan 
pohjautuva Tiilimäen alue, jolle on laadittu 
suojelutavoitteinen asemakaava vuonna 
1996.  
 
Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Alueelle on suunnitteilla uusi asuintontti kort-
telin 30032 yhteyteen sen länsireunaan 
puistoalueelle. Saman korttelin tontti 4 muu-
tetaan asuinrakennusten tontiksi. Muilta osin 
alueelle laaditaan korttelirakenteen säilyttä-
vä asemakaavan muutos. Tavoitteena on 
kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan ympäristön ja nykyisten asuinta-
lojen säilyminen ja arvokkaiden rakennusten 
suojelu. 
 
Aloite 
 
Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston toimesta. Kiinteistöviras-
to on esittänyt asemakaavan muutosta kort-
telin 30032 täydennysrakentamista varten. 
 
 

Maanomistus 
 
Tontti 30032/4 (Ritokalliontie 4) on Helsingin 
kaupungin omistuksessa. Valtio omistaa 
tontin 30032/18 (Ritokalliontie 18). Muut ton-
tit ovat yksityisomistuksessa. Helsingin kau-
punki omistaa puisto- ja katualueen. 
 
Kaavatilanne 
 
Voimassa olevassa asemakaavassa tontit 
ovat asuinrakennusten korttelialuetta, jolle 
saa rakentaa kaksi- tai kolmikerroksisia 
asuintaloja. Alkuperäinen asemakaava on 
vuodelta 1950, joka koskee nykyistä puisto-
aluetta ja osaa tonteista. Alueelle on laadittu 
asemakaavan muutoksia, joista useimmat 
1950-luvun loppupuolella. Kahden tontin 
asemakaava on peräisin 1970-luvulta ja yh-
den tontin 1980-luvulta. Tonttitehokkuus 
asuintonteilla on e = 0,4; erityisasumiseen 
varatulla tontilla (Ritokalliontie 4) e = 0,5. 
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kult-
tuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi 
pientalovaltaiseksi alueeksi.  
 
Osa tonteista on rakennuskiellossa suojelu-
tavoitteisen asemakaavan laatimiseksi. 
 
Tehdyt selvitykset 
 
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä: 

• Munkkiniemen rakennusinventointi 
(HKM 2/2006). 

 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen vai-
kutuksia kaupunkikuvaan, liikenteeseen ja 
ympäristön asumisolosuhteisiin kaavan val-
mistelun yhteydessä. 
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Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Aloitusvaihe 
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee 
esittää viimeistään 9.6.2006. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
muuta valmisteluaineistoa on esillä 
22.5.2005–9.6.2006:  

• kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-
sakoulukatu 3, IV krs 

• Munkkiniemen kirjastossa, Riihitie 22  
• www.hel.fi/ksv (kohdassa ”Nähtävänä 

nyt!”).   
 
Valmisteluvaihe 
Asemakaavaluonnos laaditaan syksyllä 
2006. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoite-
taan kirjeillä sekä viraston Internet-sivuilla ja 
siitä on mahdollisuus esittää mielipiteensä. 
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin. 
 
Ehdotusvaihe 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus esitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle vuonna 2006 lop-
puvuodesta. 
 
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 alkuvuonna 2007. 
 
Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

• alueen ja lähialueiden maanomistajat, 
asukkaat, yritykset ja yhteisöt  

• Munkinseutu ry.  

• Länsi-Helsingin Yrittäjät ry. 
• kaupungin asiantuntijaviranomaiset: 
• kiinteistöviraston tonttiosasto, raken-

nusviraston katu- ja puisto-osasto, 
rakennusvalvontavirasto, kaupun-
ginmuseo, ympäristökeskus, Helsin-
gin Energia ja Helsingin Vesi. 

 
Mistä saa tietoa 
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata interne-
tin Suunnitelmat kartalla -palvelusta: 
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla. 
 
Suunnittelun etenemisestä sekä osallistu-
mismahdollisuuksista tiedotetaan: 
 

• kirjeillä osallisille (asunto-
osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään 
isännöitsijöille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille). 

• MunkinSeutu -lehdessä 
• www.hel.fi/ksv (kohdassa ”Nähtävänä 

nyt”) 
• Helsingin kaavoituskatsauksessa. 

 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävil-
läolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka jul-
kaistaan Helsingin kaupunginvaltuuston 
päättämissä päivälehdissä sekä viraston In-
ternet-sivuilla (www.hel.fi/ksv). 
 
Mielipiteet 
 
Kirjalliset mielipiteet toimitetaan osoittee-
seen: 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo 
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki 
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3) 
 
tai faksi 169 4445 
tai sähköposti kaupunkisuunnittelu@hel.fi 
 
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle. 
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Kaavaa valmistelee 
 
arkkitehti Elina Virtala 
puhelin 169 4318 
sähköposti: elina.virtala@ksv.hel.fi 
 
liikennesuunnittelija Pirjo Koivunen 
puhelin 169 3521 
sähköposti: pirjo.koivunen@ksv.hel.fi 
 
 
 
 
 
 
 


