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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.  

 

SÄRKINIEMENTIE 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin 11.9.2014 päivätyn suunnitelman.  
 

Särkiniementien varrelle suunnitellaan asuinkerrostalojen osit-
taista korottamista kerroksella tontilla 31124/3, osoitteessa Särki-
niementie 10. 
 

Suunnittelun tavoitteet ja alue  
 

 
 

Suunnittelualue 
 
 

Asemakaavan muutos koskee Särkiniementie 10 tonttia. Tavoitteena 
on mahdollistaa kahden asuinkerrostalon osittainen korottaminen ker-
roksella.  
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Asemapiirros 
 
 

 
Korttelijulkisivut ja leikkauskuva 
  



   3 (6) 
 

 
 

 

 
Katunäkymä Särkiniementiellä 
 
 

Osallistuminen ja aineistot  
 
Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluai-
neistoa (kaavaselostuksen luonnos) on esillä 9.–29.3.2017 seuraavissa 
paikoissa: 

 Lauttasaaren kirjastossa, osoite Pajalahdentie 10 a  

 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  
 
Aineistoon voi käydä tutustumassa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja 
näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa 
saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivi-
tetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat. 
 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta pyydetään esittämään viimeistään 29.3.2017. Niille, jotka 
ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoit-
teensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä. 
 
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. 
 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee 
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään 
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot. 
 
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus. 
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla. 

 
Osalliset 

 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

 seurat ja yhdistykset  

 Lauttasaari-Seura r.y. 

 Helsingin Yrittäjät 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 kaupunginmuseo 

 kiinteistöviraston tonttiosasto 

 pelastuslaitos 

 rakennusvalvontavirasto 

 rakennusvirasto 

 ympäristökeskus 
 

Vaikutusten arviointi 
 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, Vattuniemen kaupunkirakentee-
seen ja naapuritonttien olosuhteisiin ja laaditaan tarvittavat selvitykset 
kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten ar-
viointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asian-
tuntijat.  

Suunnittelun taustatietoa  
 
Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin 
omistajan hakemuksesta. Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan 
muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttöso-
pimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa. 
 
Voimassa olevan asemakaavan mukaan (1950) tontille saa rakentaa 
enintään kaksikerroksisia ja enintään kahdeksan metriä korkeita asuin-
rakennuksia. Tonttitehokkuus on e = 0.40.  
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Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty asumiseen 
tai toimitilana käytettäväksi alueeksi. Helsingin uudessa yleiskaavassa 
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on asuntovaltaista aluetta A3.  

 
Tontilla sijaitsee nykyisin kaksi kolmikerroksista asuinkerrostaloa. Ka-
dunvarren rakennuksessa on pieni liiketila. 

Lisätiedot suunnittelijoilta 
 

Maankäyttö  

Martin Bunders, arkkitehti, p. (09) 310 37203, martin.bunders@hel.fi 

 
Liikenne 
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37353, eeva.vaisto@hel.fi 
 
Teknistaloudelliset asiat 
Jarkko Nyman, insinööri, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi 
 
Rakennussuojelu 

Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@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 

 

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2013 tontin omistajan hakemuksesta

OAS 

•OAS nähtävillä 24.9.–10.10.2014

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/ksv ja Lauttasaari-lehdessä

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Luonnos

•tarkistettu OAS ja kaavan valmisteluaineistoa nähtävillä  9.–29.3.2017

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/ksv ja Lauttasaari-lehdessä

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta keväällä 2017 

•mielipiteisiin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy karttapalvelusta 
kartta.hel.fi

•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen 
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

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

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

•muistutukset ja lausunnot käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Hyväksy-
minen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjallisesti 
pyytäneet julkisen nähtävilläolon aikana

•kaava tulee voimaan.


