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SUURSUONTIE 15 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

 Suunnittelualue 
 
Asemakaavan 
muutos koskee 
Suursuontie 15:n 
pientalotonttia 
(28318/1). 
 
Nykytilanne 
 
Suursuontie 
15:ssä on 1950-
luvulla rakennettu 
omakotitalo. Muut 
kadun varren pien-
talot ovat saman 
ikäisiä tai uudem-
pia. Suursuontien 
länsipuolella on 
1960-luvun kerros-
taloja. Tontin itä-
puolelle on tulossa 
omakotitaloja alu-
een asemakaavan 
vahvistuttua ja me-
luaidan valmistut-
tua. 
 
 

 
Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Tavoitteena on merkitä tontille tehokkuus e = 0,25 ja liittää siihen pieni osa puistoa. Kaava-
muutoksessa esitetty maan liittäminen tonttiin on mahdollista vain Maunulan koillisosan kaa-
vamuutoksen tultua voimaan. 
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Aloite 
 
Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.  
 
Maanomistus 
 
Tontti on yksityisomistuksessa. 
 
Kaavatilanne 
 
Alueella on voimassa asemakaava vuo-
delta 1954. Tontti on pientalotontti, jolle 
saa rakentaa enintään viisi metriä korke-
an, 1/8 tontin pinta-alasta peittävän asuin-
rakennuksen. (Vastaa rakennusoikeutta 
e = 0,19. ) 
 
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty 
pientalovaltaiseksi alueeksi. 
 
Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Suunnittelualueen itäpuolelle on suunnit-
teilla pientaloalue. Kaava tullee voimaan 
vuoden 2007 lopulla. 
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto (ja tarvittaes-
sa) muut asiantuntijat arvioivat kaavan 
toteuttamisen vaikutuksia asumiseen.  
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 
kaavaluonnos on lähetetty seuraaville 
osallisille:  
 
• alueen ja naapurikiinteistöjen maan-

omistajat ja asukkaat (asunto-
osakeyhtiöiden kirjeet on lähetetty 
isännöitsijälle, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille)  

• Maunula-Seura, Maunulan asukasyh-
distys ry, Pro Maunula ry 

• kaupungin asiantuntijaviranomaiset: 
rakennusviraston katu- ja puisto-
osasto, kiinteistöviraston tonttiosasto, 
rakennusvalvontavirasto, Helsingin 
Energia ja Helsingin Vesi. 

 
Lisäksi aineisto on esillä 15.10.–2.11. 
www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä nyt). 
 
Kaavan valmistelija on tavattavissa kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuksen 
mukaan.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mie-
lipiteen viimeistään 2.11.2007 kirjallisesti 
osoitteeseen: 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo 
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki  
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3) 
 
tai faksi: 310 37378 
tai sähköposti: kaupunkisuunnitte-
lu(a)hel.fi 
 
Mielipiteen voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle. 
 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle Maunulan 
koillisosan kaavamuutoksen vahvistuttua. 
 
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus 
asetetaan julkisesti nähtäville. Ehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana. Nähtävilläolosta tiedotetaan 
kuulutuksella Helsingin Sanomissa, Huf-
vudstadsbladetissa, Uutislehti 100:ssa 
sekä viraston Internet-sivuilla 
(www.hel.fi/ksv). 
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Tavoitteena on, että kaavaehdotus on 
kaupunginhallituksen käsiteltävänä vuon-
na 2008. 
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa 
Suunnitelmat kartalla. 
 
Kaavaa valmistelee 
 
arkkitehti Sari Ruotsalainen 
puhelin 310 37373 
sähköposti sari.ruotsalainen(a)hel.fi 
 
 
 
 
 
 
 


