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SUURSUONTIEN KORTTELI 28318 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin 8.10.2007 päivätyn suunnitelman. 
 
Suunnittelualue 
 

 

Asemakaavan muu-
tos koskee Suursuon-
tien varren pientalo-
korttelia 28318 sekä 
tonttirivin eteläpuolen 
puistokaistaletta. 
 
Nykytilanne 
 
Korttelin omakotitalot 
reunustavat Suur-
suontietä ja ne on ra-
kennettu pääosin 
1950-luvulla. Suur-
suontien länsipuolella 
on 1960-luvun kerros-
taloja ja pohjoispuo-
lella vanhainkoti. Ton-
tin itäpuolelle on tu-
lossa omakotitaloja 
arviolta vuonna 2012. 
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Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Tavoitteena on nostaa tonttitehokkuutta 
arvoon e = 0,25 ja liittää eteläisimpään 
tonttiin pieni osa puistoa. Kadun vartta 
reunustaville kaupunkikuvallisesti tärkeille 
1950-luvun omakotitaloille on tarkoitus 
merkitä rakennusala niin, että laajentami-
nen on mahdollista pihan puolella raken-
nusalan puitteissa. Tonttien kaavamäärä-
yksillä pyritään siihen, että ne täydennys-
rakennettunakin muodostavat itäpuolelle 
tulevan uuden pientalorivin kanssa kau-
punkikuvallisesti vehreän ja kauniin koko-
naisuuden. 
 
Aloite 
 
Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta 8.10.2007. 
Vireilletulon jälkeen kaupunkisuunnittelu-
virasto sai kaavamuutoshakemuksen ton-
tin 28318/5 omistajalta, jossa toivottiin 
tontin tehokkuuden nostoa. Kaavamuutos 
päätettiin tehdä koko korttelille. 
 
Maanomistus 
 
Tontit ovat yksityisomistuksessa. 
 
Kaavatilanne 
 
Pohjoisimmalla tontilla 7 on voimassa 
asemakaava vuodelta 1966. Pientaloton-
tin tehokkuus on e = 0,25, tontin enim-
mäiskerrosluku 1 1/2 ja tontille saa raken-
taa enintään 30 m2:n suuruisen talousra-
kennuksen. Muilla tonteilla on voimassa 
asemakaava vuodelta 1954, jonka mu-
kaan tontit ovat pientalotontteja. Tonttite-
hokkuus on e =  0,20. Tonteille saa ra-
kentaa enintään 1 1/2–kerroksisen, viisi 
metriä korkean, 1/8 tontin pinta-alasta 
peittävän asuinrakennuksen. Lisäksi ton-
teille saa rakentaa 30 m2:n suuruisen ta-
lousrakennuksen 

 
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty 
pientalovaltaiseksi alueeksi. 
 
Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Suunnittelualueen itäpuolelle on tulossa 
pientaloalue, jonka kaava on saanut lain-
voiman kesällä 2008. 
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto (ja tarvittaes-
sa) muut asiantuntijat arvioivat kaavan 
toteuttamisen vaikutuksia asumiseen.  
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
lähetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu 
valmisteluaineisto on esillä 18.5.–5.6.:  
• kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-

sakoulukatu 3, 4. krs  
• Maunulan kirjastossa, Suursuonlaita 6 
• 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 5.6.2009 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. 
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Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään erillisin neuvotteluin. 
 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle syksyllä 
2009. 
 
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 alkuvuonna 2010. 
 
Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 
• 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, Suursuon 
palstaviljelijät ry, Helsingin yrittäjät 

• kaupungin asiantuntijaviranomaiset: 
rakennusviraston katu- ja puisto-
osasto, kiinteistöviraston tonttiosasto, 
rakennusvalvontavirasto, Helsingin 
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") 

 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka 
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston 
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv). 
 
Kaavaa valmistelee 
 
arkkitehti Sari Ruotsalainen 
puhelin 310 37373 
sähköposti sari.ruotsalainen(a)hel.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 


