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KRUUNUVUORENRANTA,  
STANSVIK ASEMAKAAVA  
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

 

Suunnittelualue 
 
Suunnittelualueeseen kuuluu Koirasaaren-
tien eteläpuolella sijaitseva Stansvikin kar-
tanon alue, Tahvonlahdenniemi ja Tahvon-
lahden itäpuolella sijaitseva Nuottaniemi. 
Suunnittelualuetta rajaa Stansvikintie län-
nessä ja Tahvonlahti idässä. 
 
Nykytilanne 
 
Stansvikin kartanoalue on virkistysaluetta, 
jossa on kulttuurihistoriallisesti arvokas ra-
kennuskokonaisuus. Rakennuskantaan kuu-
luu Stansvikin päärakennus, keltainen huvi-
larakennus, piikojen talo, punainen huvila ja 
tilanhoitajan talo sekä ulkorakennuksia ja 
sauna. Rakennukset on vuokrattu Jyty Hel-
sinki ry:lle ja ne ovat pääosin jäsenistön ke-
säkäytössä. Kartanoalueen eteläpuolella on 
pitkä harjuniemi, Tahvonlahdenniemi, jonka 
tyvessä on pieni uimaranta ja venevalkama, 
sekä Uusikylän mökkikylä. Tahvonlahdella, 
Stansvikin niemen pohjoispuolella, mante-
reeseen kiinni kasvaneella entisellä saarella, 
on Vanhakylä-niminen mökkikylä. 
 
Nuottaniemi sijaitsee Tahvonlahden itäpuo-
lella vastapäätä Tahvonlahdenniemeä. 
Nuottaniemen kallioisella niemellä on met-
sän siimeksessä neljä huvilarakennusta. 
Rakennukset on vuokrattu Jyty Helsinki 
ry:lle ja ne ovat pääosin kesäkäytössä. 
 
Stansvikin kartanolle johtavaa komeaa van-
haa tammikujaa ympäröi kartanopuisto. Kar-
tanopuistoa rajaa etelässä Tahvonlahden-
niemen harjumetsä ja pohjoisessa metsitty-
vät pellot ja niityt. Kartanopuiston ydinalue, 

joka on päärakennuksen läheisyydessä, 
avautuu Tahvonlahden suuntaan itään. 
Tahvonlahdenniemeltä aukeaa huikeita me-
rinäkymiä niin itään, etelään kuin länteenkin. 
 
Stansvikin kartanoalueelle ajetaan kapeaa, 
hiekkapintaista tietä pitkin. Stansvikintie 
haarautuu tammikujanteeksi, joka oli ennen 
kartanolle johtava ajotie ja tieksi, jota nykyi-
sin käytetään ajoväylänä kartanolle ja pysä-
köintialueille. Kartanopuistossa, ennen kar-
tanorakennuksia, on suuri yhtenäinen pysä-
köintikenttä. Rakennuksien yhteydessä on 
myös muutamia pysäköintipaikkoja. 
 
Nuottaniemeen ajetaan Laajasalon tien 
kautta. Laajasalontieltä haarautuvan Pore-
kujan päässä on Nuottaniemen pysäköinti-
alue. Se sijaitsee noin 400 metrin päässä 
Nuottaniemen rakennuksista ja huoltoliiken-
ne niemeen johdetaan Suomensuon puisto-
käytävää pitkin. 
 
Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Virkistysalueen suunnittelun lähtökohtina 
ovat alueen kulttuurihistorialliset arvot, luon-
toarvot ja alueen kasvava käyttö. Stansvi-
kissa on runsaasti potentiaalia monipuoli-
seksi vapaa-ajanviettopaikaksi, kun nykyistä 
toimintaa kehitetään edelleen ja täydenne-
tään paikan luonteeseen sopivilla toiminnoil-
la. Kruunuvuorenrannan uuden rakentami-
sen alle jääville Uusikylän mökeille osoite-
taan korvaavat paikat Vanhakylästä. Vanha-
kylä tiivistyy ja siitä tulee oma yhtenäinen 
mökkikylä, jonka huolto- ja saunatilat ovat 
mökkikylän yhteydessä. 
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Kartanoalueen ajoyhteydet ja pysäköinti jär-
jestetään siten, että ne soveltuvat kartano-
ympäristöön ja palvelevat hyvin alueen käyt-
töä. Ajoneuvoliikenne ja kevytliikenne pyri-
tään erottamaan mahdollisimman hyvin. 
Hierarkialtaan vaihteleva kevyenliikenteen 
verkosto sovitetaan maisemaan. Kevyenlii-
kenteen verkoston avulla avataan Stansvikin 
ja Nuottaniemen aluetta paremmin ulkoilijoil-
le. 
 
Kartanoalueella osoitetaan lisärakentamis-
mahdollisuuksia paikoille, joissa on ollut en-
nen rakennuksia. Rakennuksien mittakaa-
van ja rakentamistavan tulee sopeutua kar-
tanoympäristöön. Stansvikin niemen etelä-
rannalle, joka on varsinaisen kartanopuiston 
ulkopuolella, osoitetaan rakentamismahdol-
lisuuksia mm. saunakylän kaltaiselle toimin-
nalle ja melontakeskukselle. Nykyisen ravin-
tolarakennuksen yhteys rantaan säilyy. 
 
Stansvikin alue on valtakunnallisesti ja kult-
tuurihistoriallisesti arvokasta aluetta. Kar-
tanopuiston suunnittelun tavoitteena on tu-
kea kartanopuiston kulttuurihistoriallista ar-
voa ja tuoda esiin hienoa maisemaa. Mai-
seman selkeys, avoimuus ja erilaisten mai-
sematilojen vaihtelu on ollut kulttuurihistori-
allisesti arvokkaassa Stansvikin kar-
tanopuistossa luontaista ja siihen tulee 
suunnittelussa pyrkiä. 
 
Nuottaniemen huviloiden pihapiirit ovat met-
sittyneet eivätkä erotu ympäristöstä. Tavoit-
teena on selkeät huvilapihapiirit kuitenkin 
sien, että Nuottaniemen ilme säilyy metsäi-
senä ja luonnonmukaisena. 
 
Aloite 
 
Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.  
 
 
 

Maanomistus 
 
Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualu-
een maat.  
 
Kaavatilanne 
 
Alueella ei ole asemakaavaa. 
 
Yleiskaava 2002:ssa Tahvonlahdenniemi on 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti 
ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää 
kaupunkipuistoa. Kaupunkipuistoa kehite-
tään monipuolisena toiminta-, kohtaamis-, 
kulttuuri-, ja luonnonympäristönä. Alueelle 
saa rakentaa tarpeellisia yhdyskuntatekni-
sen huollon tiloja ja liikenneväyliä. 
 
Yleiskaava 2002:ssa Nuottaniemi on kulttuu-
rihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittävää vir-
kistysaluetta. 
 
Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 28.2.2008 
puoltamassa osayleiskaavassa kaava-
alueella on virkistysaluetta, jonka kulttuuri-
historiallinen arvo tulee säilyttää (V/S1). 
Alue on arvokas ja hyvin säilynyt 1800-luvun 
kartanoympäristö, jonka keskeiset tekijät 
ovat rakennuskanta, laituri, pihapiiri, tammi-
kuja sekä näkymät merelle. Alueen täyden-
nysrakentaminen on mahdollista siten, että 
rakentaminen soveltuu mittakaavaltaan, ra-
kentamistavaltaan ja sijainniltaan olevaan 
rakennuskantaan ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaseen ympäristöön. Virkistysalueella 
(V/S1) on useita suojeltuja rakennuksia. 
Kaava-alueella on virkistysaluetta (V/S2), 
jonka kulttuurishistoriallinen arvo sekä geo-
logiset ja muut luonnonarvot tulee säilyttää. 
Lisäksi kaava-alueella on virkistysaluetta (V) 
ja vesialuetta (W). 
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Tehdyt selvitykset 
 
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä: 
• Kruunuvuorenranta, osayleiskaavaehdo-

tus ja maankäyttösuunnitelmaehdotus, 
vaikutukset virkistysalueisiin ja luon-
nonympäristöön (Ksv, 2008) 

• Stansvikin kartanoalueen yleissuunni-
telma (Ksv, HKR, 2008) 

• Kruunuvuorenrannan osayleiskaava-
alueen luontoselvitys ja maankäytön 
luontovaikutusten arviointi (Ksv, 2005) 

• Stansvikin kartanoalue, ympäristöhistori-
allinen selvitys (Ksv julkaisu 2003:1) 

• Stansvikin kartanoalue, hoito- ja kehittä-
misperiaatteita sekä suosituksia jatko-
suunnittelulle (Ksv julkaisu 2003:3). 

 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja (tarvittaessa) 
muut asiantuntijat täydentävät ja tarkentavat 
aiemmin laadittuja selvityksiä ja vaikutusar-
vioita tarpeen mukaan. Erityisesti arvioidaan 
kaavan toteuttamisen vaikutuksia kulttuu-
riympäristöön, maisemaan, luonnonympäris-
töön, virkistysmahdollisuuksiin ja alueen so-
siaaliseen luonteeseen. 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Aloitusvaihe 
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee 
esittää viimeistään 13.6.2008.  
 
Keskustelutilaisuus on 4.6. klo 18–20 
Stansvikin ravintolassa, Stansvikintie. Kaa-
van valmistelija on tavattavissa kaupunki-
suunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esil-
lä 26.5.–13.6. 
• kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-

koulukatu 3, 1. krs  
• Laajasalon kirjastossa, Koulutanhua 2 

• www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 
nyt"). 

 
Valmisteluvaihe 
Asemakaavaluonnos laaditaan syksyllä 
2008 ja alkukeväästä 2009. Luonnoksen 
nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, lehti-
ilmoituksella 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 syksyllä 
2009. 
 
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 2010. 
 
Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 
 
• alueen ja lähialueiden maanomistajat, 

asukkaat ja yritykset  
• seurat, yhdistykset: Laajasalo–Degerö 

Seura ry, Laajasalotoimikunta, Laajasa-
lon Pienkiinteistöyhdistys ry, Kaitalahden 
yhteisalueiden hoitokunta, Tahvonlahden 
Venekerho ry, Hästnäs ry, Jyty Helsinki 
ry, Stansvikin kyläyhdistys 

• Helsingin Yrittäjät 
• kaupungin asiantuntijaviranomaiset: Hel-

singin Energia, Helsingin Vesi, talous- ja 
suunnittelukeskus sekä sen kehittä-
misosasto, kiinteistöviraston tontti-
osasto, liikuntaviraston tekninen yksikkö, 
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pelastuslaitos, rakennusvalvontavirasto, 
rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, 
ympäristökeskus, kaupunginmuseo 

• muut asiantuntijaviranomaiset: Museovi-
rasto.  

 
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  
• Helsingin Uutiset -lehdessä  
• www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä 

nyt) 
• Helsingin kaavoituskatsauksessa. 
 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävil-
läolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka jul-
kaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvuds-
tadsbladetissa, Uutislehti 100:ssa sekä vi-
raston Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv). 
 
Mielipiteet 
 
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoittee-
seen:  
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo  
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki  
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3) 
 
tai faksi 310 37378 
tai sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi 
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle. 
 
Kaavaa valmistelee 
 
maisema-arkkitehti Mervi Nicklén 
puhelin 310 37221 
sähköposti mervi.nicklen(a)hel.fi 

 
arkkitehti Leena Makkonen 
puhelin 310 37262 
sähköposti leena.makkonen(a)hel.fi 
 
liikennesuunnittelija Hannakaisu Turunen 
puhelin 310 37146 
sähköposti hannakaisu.turunen(a)hel.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


