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MAUNULA, PAKILANTIE 17 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
Suunnittelualue 
 
Asemakaavan muutos koskee tont-
tia 28320/3 osoitteessa Pakilantie 
17. 
 

Nykytilanne 
 
 
Tontilla on nelikerroksinen asuin-
kerrostalo, joka on yksi viidestä 
Pakilantien varren pistetaloista. 
Ympäröivät rakennukset ovat 2–4-
kerroksisia. 
 
 
 
 

 
 

Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Nykyistä kerrostaloa on tarkoitus laajentaa viisikerroksisella osalla. Tontille on suunnitteilla 
senioriasuntoja. 
 
Aloite 
 
Asemakaavan muutosta on hakenut tontin haltija Sato-Asunnot Oy. 
 
Maanomistus 
 
Helsingin kaupunki omistaa tontin. 
 
Kaavatilanne  
 
Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1961 tontti on merkitty kerrostalojen korttelialu-
eeksi ja rakennuksen enimmäiskerrosluvuksi neljä. 
 
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi. 
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Vaikutusten arviointi 
 
Kaavan valmistelun yhteydessä kaupun-
kisuunnitteluvirasto (ja tarvittaessa) muut 
asiantuntijat arvioivat kaavan toteuttami-
sen vaikutuksia kaupunkikuvaan ja asu-
miseen. Lisäksi tutkitaan Pakilantien lii-
kennemelun vaikutuksia asumiseen. 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
lähetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu 
valmisteluaineisto on esillä 24.10.–14.11.: 
• kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-

sakoulukatu 3, 4. krs  
• Maunulan kirjastossa, Suursuonlaita 6 
• www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 

nyt").   
 
Kaavan valmistelija on tavattavissa tors-
taina 25.10. klo 17–18.30 Maunulan kir-
jastossa, Suursuonlaita 6 ja kaupunki-
suunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mie-
lipiteen viimeistään 14.11.2007 kirjallisesti 
osoitteeseen: 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo 
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki  
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3) 
 
tai faksi: 310 37378 
tai sähköposti: kaupunkisuunnitte-
lu(a)hel.fi 
 
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle. 
 
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään erillisin neuvotteluin. 
 

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle talvella 
2008. 
 
Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään 
(tarvittaessa) viranomaisten lausunnot. 
Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuk-
sen nähtävilläoloaikana.  
 
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on 
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä syksyllä 2008. 
 
Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 
• alueen ja lähialueiden maanomistajat, 

asukkaat ja yritykset  
• Maunula-Seura, Maunulan asukasyh-

distys ry, Pro Maunula ry 
• Helsingin Yrittäjät 
• kaupungin asiantuntijaviranomaiset: 

rakennusviraston katu- ja puisto-
osasto, kiinteistöviraston tonttiosasto 
ja tilakeskus, rakennusvalvontavirasto, 
sosiaalivirasto, kaupunginmuseo, Hel-
singin Energia ja Helsingin Vesi. 

 
Mistä saa tietoa  
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa 
Suunnitelmat kartalla. 
 
Suunnittelusta tiedotetaan 
• kirjeillä osallisille (asunto-

osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään 
isännöitsijöille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille) 

• www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 
nyt"). 
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Asemakaavaehdotuksen julkisesta näh-
tävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, jo-
ka julkaistaan Helsingin Sanomissa, Huf-
vudstadsbladetissa, Uutislehti 100:ssa 
sekä viraston Internet-sivuilla 
(www.hel.fi/ksv). 
 
Kaavaa valmistelee 
 
arkkitehti Sari Ruotsalainen 
puhelin 310 37373 
sähköposti sari.ruotsalainen(a)hel.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


