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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.

LEPPÄSUONKATU 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia osoitteessa Leppäsuon-
katu 7 (13/411/22). Olemassa olevan opiskelija-asuntolan viereisen py-
säköintipaikan tilalle on suunnitteilla lisää opiskelija-asuntoja uuteen
5 1/2 -kerroksiseen lisärakennukseen (1 175 k-m2). Uusia asuntoja syn-
tyy arviolta 24 kpl.
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Osallistuminen ja aineistot

Asukastilaisuus pidetään ti 25.10.2016 klo 17.00–19.00 info- ja näytte-
lytila Laiturilla, Narinkka 2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (vii-
tesuunnitelma) on esillä 17.10.–11.11.2016 seuraavissa paikoissa:
∂ info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
∂ verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Laiturilla on esillä myös pienoismalli.

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta pyydetään esittämään viimeistään 11.11.2016.

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

, Töölö-Seura ry
, Töölön kaupunginosat – Töölö ry.
, Helsingin Yrittäjät

∂ asiantuntijaviranomaiset
, Helen Oy
, Helen Sähköverkko Oy
, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
, kiinteistöviraston tonttiosasto
, pelastuslaitos
, rakennusvalvontavirasto
, rakennusvirasto

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa naapuritonttien olosuhteisiin, kaupunkikuvaan,
kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset
kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten ar-
viointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asian-
tuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omista-
jan hakemuksesta. Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutok-
sen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuk-
sen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2005) tontti on merkitty asuntola-
tyyppisten asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontille on merkitty ra-
kennusala yhdelle seitsenkerroksiselle rakennukselle, jolle on osoitettu
kerrosalaa 4 410 k-m2. Autopaikkoja on voimassa olevan asemakaa-
van mukaan rakennettava 1 ap / 300 asuin-k-m2. Tontille on merkitty
ajoluiska, jonka kautta saa järjestää yhteyden tontin 23 maanlaisiin tiloi-
hin. Tontilla olevan rakennuksen laajuus on rekisteritietojen mukaan
4 406 k-m2.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asumisen ja
toimitilojen alueeksi, joka on lisäksi kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä.

Helsingin uudessa, tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alu-
eella on merkintä "kantakaupunki" (C2), mikä tarkoittaa sekoittuneena
asumisen, kaupan ja julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, puis-
tojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena
kehitettävää aluetta. Aluetta sivuaa läheltä myös merkintä "liike- ja pal-
velukeskusta" (C1). Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittä-
vän rakennetun kulttuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat
Museoviraston RKY 2009-kohdeluetteloon Etu-Töölö.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia
∂ Viitesuunnitelma, Playa Arkkitehdit Oy, 2016

Tontilla sijaitsee vuonna 1947 valmistunut seitsenkerroksinen opiske-
lija-asuntola, jonka ullakkokerros on myös otettu asuinkäyttöön. Pääpi-
halla sijaitsee autopaikkoja, pyöräkatoksia sekä jätteenkeräysastioita.
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Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Kirsti Rantanen, arkkitehti, p. (09) 310 37074, kirsti.rantanen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 37258,
anu.lamminpaa@hel.fi

Liikenne
Inga Valjakka, insinööri, p. (09) 310 37087, inga.valjakka@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Jarkko Nyman, insinööri, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@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.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
http://www.youtube.com/user/helsinkisuunnittelee
http://www.youtube.com/helsinkisuunnittelee
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2014 tontin omistajan hakemuksesta

OAS

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

•OAS nähtävillä 17.10.-11.11.2016 , asukastilaisuus 25.10.2016 info- ja näyttelytila Laiturilla,
Narinkka 2

•OAS:sta ja valmisteluaineistosta on  mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta kevättalvella 2017
•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

Hyväksyminen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
•kaava tulee voimaan.


