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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.  

 

 
 
MYLLYMATKANTIE 1, ASEMAKAAVAN MUUTOS  
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 
 
Myllymatkantien varteen suunnitellaan lisärakentamista. Korttelin 
45135 tontilla 1 sijaitsevat kaksi kerrostaloa on tarkoitus purkaa ja ra-
kentaa tontille uusia asuinkerrostaloja. Hankkeen lähtökohdista keskus-
tellaan Itämessujen yhteydessä kulttuurikeskus Stoassa 7. helmikuuta 
2017. 
 
Suunnittelualue ja suunnittelun tavoitteita  
 

 
 
Asemakaavan muutos koskee korttelin 45135 tonttia 1 osoitteessa Myl-
lymatkantie 1 sekä viereistä viheraluetta ja ympäröivää katualuetta. 
Tontilla olevat kaksi kerrostaloa on tarkoitus purkaa ja rakentaa tontille 
uusia asuinkerrostaloja. Lisärakentamisen tavoitteena on mahdollistaa 
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asuntotarjonnan lisääminen metroaseman ja Jokeri 2 -linjan sekä Met-
ropolian uuden kampuksen läheisyydessä. Lisäksi tutkitaan koirapuis-
tojen uudelleen sijoittelua.  
 

Osallistuminen ja aineistot  
 
Kaavan valmistelija on tavattavissa kulttuurikeskus Stoassa Itämes-
suilla tiistaina 7.2.2017 klo 15–19. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on 
esillä 6.2.–3.3.2017 seuraavissa paikoissa: 

 Kulttuurikeskus Stoan aulassa, Turunlinnantie 1  

 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 3.3.2017. Niille, jotka ovat 
mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, 
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. 
 
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Mahdollinen tapaa-
misaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille 
järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausun-
not.  
 
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  

 Myllypuro-seura 

 Myllärinlaakson omakotiyhdistys 

 Helsingin Yrittäjät 

 Itä-Helsingin yrittäjät ry 

 asiantuntijaviranomaiset 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Liikennevirasto 

 Museovirasto 

 asuntotuotantotoimisto (ATT) 

 kaupunginmuseo 

 kiinteistöviraston geotekninen osasto 

 kiinteistöviraston tilakeskus 

 kiinteistöviraston tonttiosasto 

 liikuntavirasto 

 opetusvirasto 

 pelastuslaitos 

 rakennusvalvontavirasto 

 rakennusvirasto 

 varhaiskasvatusvirasto 
 

Vaikutusten arviointi  
 
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa  

 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriperintöön 

 liikenteeseen 

 luontoon ja virkistykseen 
ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutus-
ten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmiste-
luun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viran-
omaiset ja osalliset.  
 

Suunnittelun taustatietoa  
 
Helsingin kaupunki omistaa maa-alueet. Kaavoitus on tullut vireille 
Sato-Rakennuttajat Oy:n aloitteesta.  Kiinteistövirasto valmistelee ase-
makaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan 
maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa. 
 
Voimassa olevassa asemakaavassa (1962) alue on merkitty asuinker-
rostalojen korttelialueeksi.  
 
Voimassa olevassa Yleiskaavassa 2002:ssa alue on merkitty kerrosta-
lovaltaiseksi alueeksi. 
 
Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) alue on merkitty asuntoval-
taiseksi (A2) alueeksi. 
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Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:  
 

 Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (Helsin-
gin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015) 

 Myllypuro rakennusinventointi (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 
1998) 

 
Tontilla sijaitsee nykyisin kaksi vuonna 1965 valmistunuttta kolmiker-
roksista asuinkerrostaloa, jotka ovat teknisen elinkaarensa loppu-
päässä.  
 

Lisätiedot suunnittelijoilta 
 

Maankäyttö  

Eeva Pirhonen, arkkitehti, p. (09) 310 373319, eeva.pirhonen@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 
 
Julkiset ulkotilat, maisema  

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

mervi.nicklen@hel.fi 

 

Rakennussuojelu 

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

 
 

  

mailto:eeva.pirhonen@hel.fi
mailto:jussi.jaaska@hel.fi
mailto:peik.salonen@hel.fi
mailto:mervi.nicklen@hel.fi
mailto:sakari.mentu@hel.fi
mailto:juha-pekka.turunen@hel.fi
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 2016 Sato Rakennuttajat Oy:n hakemuksesta

OAS 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 6. 2.–3.3.2017 , asukastilaisuus 7.2.2017 Stoassa

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

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta syksyllä 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 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

Hyväksyminen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

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

•kaava tulee voimaan


