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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.  

 

MYLLYPURON PERUSKOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS  OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  Myllypuron peruskoulun yhteyteen suunnitellaan laajennusosan raken-tamista. 2-kerroksinen laajennusosa sijoittuu nykyisen yläasterakennuk-sen länsipuolelle siten, että Myllyväenpolkua on siirrettävä. Tavoitteena on yhdistää vierekkäisillä tonteilla sijaitsevat koulukiinteistöt yhte-näiseksi peruskoulukampukseksi. Kaavamuutoksen lähtökohdista ja laajennussuunnitelmien luonnoksista järjestetään keskustelutilaisuus Myllypuron peruskoulun alatalossa (Yläkivenrinne 6) ala-asteella 28.2.2018.  
 Suunnittelun tavoitteet ja alue   

  Asemakaavan muutos koskee Myllypuron peruskoulutontteja, niiden vä-lissä olevaa Myllyväenpolkua ja vähäisissä määrin etelässä yläasteen tonttiin rajoittuvia puistoalueita. Tavoitteena on mahdollistaa yläasteen laajentaminen kasvavan oppilasmäärän tarpeiden mukaisesti sekä pa-rantaa erillisten koulutonttien välistä yhteyttä. Nykyisen yläasteraken-nuksen kaavallista suojelua tutkitaan.  
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Osallistuminen ja aineistot    Keskustelutilaisuus pidetään Myllypuron peruskoulun alatalossa (Yläki-venrinne 6) 28.2.2018 klo 18–19.30.   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on esillä 19.2.–16.3.2018 seuraavissa paikoissa: 
 Asukastalo Myllärissä, Kiviparintie 2 J 
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.   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 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-tosta pyydetään esittämään viimeistään 16.3.2018. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lä-hetetään 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.kir-jaamo@hel.fi.  Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-linen 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  

 Myllypuro-seura 
 Helsingin Yrittäjät 

 asiantuntijaviranomaiset 
 Helen Oy  
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 pelastuslaitos 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
 sosiaali- ja terveystoimiala   

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Vaikutusten arviointi Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-tuksia muun muassa, kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun mer-kittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat. 
Suunnittelun taustatietoa  Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta.   Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1966–2001) ja niissä koulutontit on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, tonttien välissä oleva alue urheilupuiston alueeksi ja yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatuksi katualueeksi. Yläastetontin eteläpuolella oleva alue on merkitty puistoksi.   Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostaloval-taiseksi alueeksi kaupunkipuiston rajalla. Helsingin uudessa yleiskaa-vassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on merkitty asuntoval-taiseksi alueeksi virkistys- ja viheralueen rajalla.  Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-tuuriympäristön viereen. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee RKY 2009-kohdeluetteloon merkittyjä pääkaupunkiseudun ensimmäisen maailmansodan linnoitteita.  

Tonteilla sijaitsee koulurakennukset vuosilta 1966 ja 1967. Suunnitteilla olevan laajennusosan kohdalla on korkeaa, havupuuvaltaista puustoa sekä Myllyväenpolun raitti. 
Lisätiedot suunnittelijoilta 

Maankäyttö  Mikko Näveri, arkkitehti, p. (09) 310 37331, mikko.naveri@hel.fi  Liikenne Jussi Jääskä, insinööri, p. (09) 310 37129, jussi.jaaska@hel.fi 
Rakennussuojelu Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi 
Teknistaloudelliset asiat Hanna Tuominen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37255, hanna-mari.tuo-minen@hel.fi 

  

 

   

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta www.hel.fi/suunnitelmavahti.  
 

http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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 2018 kaupungin aloitteesta

OAS 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 19.2.–16.3.2018, asukastilaisuus 28.2.2018 Myllypuron 
peruskoululla

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin 
Uutisten itäpainoksessa

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta kesällä 2018 

•kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 
löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

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

•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla 
www.hel.fi/kaavakuulutukset

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

•muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa

Hyväksyminen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

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

•hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen

•kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valittu tai valitukset on hylätty. 


