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MAUNULAN SUURSUON TONTTIEN 28320/7 JA 28319/2
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue

Suunnittelualueeseen
kuuluvat tontit osoitteis-
sa Suonotkontie 4
(28320/7) ja Suursuon-
tie 14 (28319/2).

Nykytilanne

Tontit kuuluvat Maunu-
lan Suursuon 1960-
luvulla rakennettuun
kerrostaloalueeseen.
Suonotkontie 4:n tontilla
on Lotta Svärd Säätiön
viisikerroksinen asuinta-
lo, johon kuuluu yksi-
kerroksinen liikesiipi.
Asunto Oy Helsingin
Suursuontie 14:n tontil-
la on juuri peruskorjattu
viisikerroksinen kerros-
talo. Tonttien ympärillä
on 4–6-kerroksisia ker-
rostaloja, 1–2-kerroksi-
sia julkisen palvelun ra-
kennuksia ja pientaloja
sekä 1–kerroksinen
Maunulan ostoskeskus.

Mitä alueelle suunnitellaan

Tavoitteena on toteuttaa kummallekin tontille uusi asuinrakennus nykyisen rakennuksen lisäk-
si. Uudet rakennukset ovat enintään kerroksen verran nykyisiä rakennuksia korkeampia. Pysä-
köinti on tarkoitus rakentaa rakennusten ja pihakannen alle sekä maan tasoon. Suonotkontie
4:n uuteen rakennukseen tulee pieni liiketila Tammiontien varteen.
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Aloite

Asemakaavan muutosta ovat hakeneet
Lotta Svärd Säätiö ja Asunto Oy Helsin-
gin Suursuontie 14.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa tontit.

Kaavatilanne

Voimassa olevissa asemakaavoissa vuo-
silta 1960 ja 1966 tontit ovat asuinkerros-
talojen korttelialuetta. Tonteille on merkit-
ty rakennusten rakennusalat. Asuinraken-
nusten enimmäiskerrosluku on neljä ja
siipirakennusten yksi. Suursuontie 14:n
kellarikerrokseen saa lisäksi sijoittaa 1/2
kerroksen alasta kerrosalaan laskettavaa
tilaa. Suonotkontie 4:ssä rakennusalasta
90 % saa käyttää rakentamiseen. Tonteil-
le ei ole merkitty kerrosalaa lukuna tai te-
hokkuuslukuna.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty ker-
rostalovaltaiseksi alueeksi.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Maunulan, Pirkkolan ja Metsälän lii-

kenteenohjaussuunnitelma (Ksv,
2007)

 Oulunkylän renessanssi, (Ksv, 2011)
 Maunulan aluesuunnitelma (HKR,

2011)

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto (ja tarvittaes-
sa) muut asiantuntijat arvioivat kaavan
toteuttamisen vaikutuksia asumiseen ja
liikenteeseen kaavan valmistelun yhtey-
dessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
lähetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto on esillä 11.2.–8.3.:
 Maunulan kirjasto, Suursuonlaita 6
 kaupunkisuunnitteluvirastossa,

Kansakoulukatu 3, 4. krs
 esittelytila Laiturilla, Narinkka 2

(suljettu maanantaisin)
kaupungin ilmoitustaululla,
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13

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

Kaavan valmistelija on tavattavissa 26.2.
klo 17–19 Maunulan kirjastossa, Suur-
suonlaita 6 ja kaupunkisuunnitteluviras-
tossa sopimuksen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mie-
lipiteen viimeistään 8.3.2013 kirjallisesti
osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

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 syksyllä
2013.
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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 2013.

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:

rakennusvirasto, kiinteistöviraston
tonttiosasto ja tilakeskus, rakennus-
valvontavirasto, pelastuslaitos ja Hel-
singin Energia

 muut asiantuntijaviranomaiset: Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut / Ve-
sihuolto; Gasum Oy, Tukes

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)

 Helsingin Uutiset-lehdessä
 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@hel.fi


