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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus 
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään 
tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.  

 

 
 

 
 
LINNAVUORENPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

Uutta siirtolapuutarha-aluetta suunnitellaan Linnavuorenpuiston 
länsireunaan, alueelle joka rajautuu pohjoisessa Linnanherrankuja 
- Linnanpajantien välille ja etelässä Tankovainiontiehen. Suunni-
teltavan siirtolapuutahan koosta ja rajauksesta johtuen palstojen 
määrä olisi 70 - 85 ja koko noin 200 m2. Palstalle saa rakentaa pie-
nen siirtolapuutarhamökin. Linnanherrankujan päässä olisi sopiva 
paikka siirtolapuutarhan pysäköinnille ja yhteistilalle. Perinneniitty 
ja avoin maisema puiston keskellä säilyisi. Puistokäytävä linjataan 
siirtolapuutarhan reunaa mukaillen Vartiokylän lahden ja Itäväylän 
välille. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Puotilan karta-
nossa, Puotilantie 7, ti 16.2. klo 17–19. 
 
Suunnittelun tavoitteet ja alue 
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Tavoitteena on mahdollistaa uuden siirtolapuutarhan toteutuminen 
puistoon teollisuusalueen reunaan ja avoimelle itään aukeavalle niitylle 
siten, että alueen yleinen virkistyskäyttö säilyy.  
 

Osallistuminen ja aineistot   
 
Asukastilaisuus pidetään Puotilan kartanossa, Puotilantie 7, tiistaina 
16.2.2016 klo 17–19.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan alustavat periaatteet 
ovat esillä 8.2.–4.3.2016 seuraavissa paikoissa: 

 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 

 Itäkeskuksen kirjastossa, Turunlinnantie 1 

 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs  

 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  
 
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun 
kartta.hel.fi/suunnitelmat. 
 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta pyydetään esittämään viimeistään 4.3.2016. 
 
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN 
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13)  
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. 
 
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee 
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään 
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot. 

 
Osalliset 

Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

 seurat ja yhdistykset (Puotila-seura, Vartio- ja Mellunmäen omako-
tiyhdistys, Vuosaari-seura, Mellunmäki-seura ja Vuosaaren pienkiin-
teistöyhdistys ry.) 
 

 Helsingin Yrittäjät 

 Itä-Helsingin yrittäjät ry 

 Gasum oy 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Liikennevirasto (Itäväylä) 

 Museovirasto 

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
(ELY-keskus) 

 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 

 kaupunginmuseo 

 kiinteistöviraston geotekninen osasto 

 pelastuslaitos 

 rakennusvalvontavirasto 

 rakennusvirasto 

 sosiaali- ja terveysvirasto 

 varhaiskasvatusvirasto 

 ympäristökeskus 
 

Vaikutusten arviointi 
 
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liiken-
teeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien 
vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan val-
misteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat. 

Suunnittelun taustatietoa  
 
Helsingin kaupunki omistaa maan. Kaavoitus on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta. Kaupunginhallitus kehotti kaupunkisuun-
nittelulautakuntaa tekemään 30.3.2010 mennessä kaupunginhallituk-
selle ehdotuksen siitä, mille kahdelle Helsingissä sijaitsevalle alueelle 
(Siltamäki, Torpparinmäki, Tuomarinkartano, Mellunkylä, Longinoja, 
Savelan puisto, Malminkartano) voitaisiin sijoittaa uudet siirtolapuutar-
hat. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 18.3.2010 ehdottaa kaupun-
ginhallitukselle, että uudet siirtolapuutarha-alueet perustetaan Mellun-
mäkeen ja Siltamäkeen. Uuden siirtolapuutarhan mahdollistava asema-
kaavamuutos Suutarilan rantapuistoon on vahvistettu 20.11.2015. 
 
Voimassa olevassa asemakaavassa (2012) alue on merkitty lähivirkis-
tysalueeksi (VL). 
 
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty virkistysalueeksi, joka on kulttuu-
rihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta 
merkittävä alue. Aluetta kehitetään siten, että alueen arvot ja ominai-
suudet säilyvät. 
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Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015) alue on merkitty  
virkistys- ja viheralueeksi. 
 

Lisätiedot suunnittelijoilta 
 

Maankäyttö  

Mervi Nicklén, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 37221, 

Mervi.Nicklen@hel.fi 

Kaisa Karilas, arkkitehti, p. (09) 310 37315, Kaisa.Karilas@hel.fi 

 
Liikenne 
Jussi Jääskä, insinööri, p. (09) 310 37129, Jussi.Jaaska@hel.fi 
 
Teknistaloudelliset asiat 
Peik Salonen, insinööri, p. (09) 310 37248, Peik.Salonen@hel.fi 
 

Vuorovaikutus 
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37403, 
Juha-Pekka.Turunen@hel.fi  
 

  

   
Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaa-
lisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-
ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä 
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti). 
 
  

http://www.youtube.com/helsinkisuunnittelee
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
http://www.youtube.com/user/helsinkisuunnittelee
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Kaavoituksen eteneminen 

 

VireilletuloVireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2010 kaupungin aloitteesta

•suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa 

OAS OAS 

•vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavan valmisteluaineiston 
nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-
ilmoituksella Helsingin uutiset -lehdessä.

•OAS nähtävillä 8.2.–4.3.2016 , asukastilaisuus 16.2.2016 Puotilan kartanossa

•OAS:sta ja valmisteluaineistosta on  mahdollisuus esittää mielipiteitä

Suunnittelu-
periaatteet

Suunnittelu-
periaatteet

•siirtolapuutarhan suunnitteluperiaatteet suunnitellaan esiteltäväksi kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle toukokuussa 2016

EhdotusEhdotus

•kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta syksyllä vuonna 2016 

•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa, 
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä 
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla 

•viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus 

•tarvittaessa lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Hyväksy-
minen

Hyväksy-
minen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

•kaava tulee voimaan.


