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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.   

HELSINGINKUJA 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS  OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  Helsinginkujan varteen suunnitellaan täydennysrakenta-mista. Suunnitelmassa 6-kerroksinen asuinkerrostalo sijoit-tuu tontille 12/575/17, osoitteessa Helsinginkatu 17 / Helsin-ginkuja 6. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Aleksis Ki-ven peruskoululla 19. huhtikuuta.  Suunnittelun tavoitteet ja alue   

  Asemakaavan muutos koskee Alppiharjussa sijaitsevaa asuinker-rostalon tonttia osoitteessa Helsinginkatu 17. Helsinginkujan puo-lella tontin osa on nykyisin avokalliota.   Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontin täydennysra-kentaminen.   

Suunniteltu täydennysrakentamisen alue 
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Osallistuminen ja aineistot  Asukastilaisuus pidetään Aleksis Kiven peruskoulun ruokalassa, osoitteessa Porvoonkatu 2, 19.4.2017 klo 18–20.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 10.4.–5.5.2017 seu-raavissa paikoissa: 
 Kallion kirjastossa, Viides linja 11  
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.   Aineistoon voi käydä tutustumassa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Na-rinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liit-tyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.  Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esit-tämään viimeistään 5.5.2017. Niille, jotka ovat mielipiteen yhtey-dessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä.  Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla hel-sinki.kirjaamo@hel.fi.  Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jär-jestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lau-sunnot.   Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaeh-dotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdolli-suudet on kuvattu viimeisellä sivulla.  Osalliset  Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 
 seurat ja yhdistykset  

 Alppila Seura ry 
 Kallio-Seura ry 
 Helsingin Yrittäjät 

 asiantuntijaviranomaiset 
 Helen Oy  
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 kiinteistöviraston geotekninen osasto 
 kiinteistöviraston tonttiosasto 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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 pelastuslaitos 
 rakennusvalvontavirasto 
 rakennusvirasto  Vaikutusten arviointi  Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön ja kaupunkikuvaan ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suo-rittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset. 

Suunnittelun taustatietoa  Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vi-reille tontin omistajan hakemuksesta. Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tu-levan maankäyttösopimuksen tontinomistajan kanssa käytävissä neuvotteluissa.  Voimassa olevassa asemakaavassa (1985) alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).   Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerros-talovaltaiseksi alueeksi. Lisäksi alue on merkitty kulttuurihistorialli-sesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkit-täväksi alueeksi, aluetta kehitetään siten, että alueen arvot ja omi-naisuudet säilyvät.  Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) alue on merkitty kanta-kaupunkialueeksi (C2).  Suunnittelualuetta koskee rakennuskielto: 
 alueella on voimassa rakennuskielto 12259, rakennuskielto koskee rakennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.  Tontilla sijaitsee nykyisin 8-kerroksinen asuinkerrostalo sekä luon-nonkalliota. 

Lisätiedot suunnittelijoilta  Maankäyttö Perttu Pulkka, arkkitehti, p. (09) 310 37465, perttu.pulkka@hel.fi  Liikenne Juuso Helander, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37134, juuso.helander@hel.fi  
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Teknistaloudelliset asiat Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37252, mikko.juvonen@hel.fi  Vuorovaikutus Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37403, juha-pekka.turunen@hel.fi        
   Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston so-siaalisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twitter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelma-vahti).     

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 tontin omistajan hakemuksesta

OAS 

•OAS nähtävillä 10.4.–5.5.2017, asukastilaisuus 19.4.2017 Aleksis Kiven peruskoulun ruokalassa

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

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Luonnos

•luonnosvaiheen aineisto nähtävillä arviolta talvella 2017–2018, tarvittaessa järjestetään 
asukastilaisuus

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

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta vuonna 2018. 

•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 lautakunnassa

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.


