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Arvoisa vastaanottaja

Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutoksen 
valmisteluaineisto on valmistunut
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Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelussa valmistellaan asema-
kaavan muutosta Laajasalossa Koirasaarentien ja Ilomäentien alueille. 
Suunnittelualueeseen kuuluu Koirasaarentien itäosa, Ilomäentie, Maru-
napolku katualueineen sekä kiinteistöjä ja viheralueita niiden varsilla ja 
Ollinvainio-puisto. Alueelle suunnitellaan raitiotietä ja niiden varsille uu-
disrakentamista, sekä selvitetään yksityisten kiinteistöjen lisärakentami-
sen tarvetta tonteilleen. Valmisteluaineistoa on valmisteltu 13.12.2017 
päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan.

Kaavakävely ja asukastilaisuus pidetään Laajasalon kirkossa 8.1.2018 
klo 18–20. Kaava-alueisiin on mahdollista tutustua suunnittelijoiden joh-
dolla kävelyn lomassa. Koirasaarentien suunnitelmista kerrotaan klo 
16:00 alkaen osoitteessa Koirasaarentie 11 ja Ilomäentien suunnitel-
mista klo 16:45 alkaen osoitteessa Yliskyläntie 2.

Luonnosaineisto on esillä 2.1.–26.1. 2018 seuraavissa paikoissa: 

 Laajasalon kirjastossa, Koulutanhua 2 
 verkkosivuilla:

www.hel.fi/suunnitelmat. 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
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Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin asiakas-
palvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neu-
vontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapal-
veluun:

kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

Mielipiteet luonnosaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 
26.1.2018. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähkö-
posti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksestä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun-
gintalo, 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.

Tavoitteena on esitellä kaavaehdotus ja osallisilta valmistelun aikana 
saatu palaute lautakunnalle arviolta keväällä 2018.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön isännöitsijää pyydetään toimittamaan 
tieto kaavoituksesta asukkaille, osakkaille ja kiinteistössä toimiville yri-
tyksille.
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