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Kaupunkiympäristön toimiala   
Asemakaavoitus   

 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja 

missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin 

edetessä, jolloin OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

 

KIVIPORTINTIE 46-48, ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Soraharjutien ja Kiviportintien risteyksen eteläpuolelle suunnitel-

laan yhden tai kahden toisiinsa kytketyn uuden kerrostaloraken-

nuksen rakentamista. Asemakaavan muutos sijoittuu tontille 

45270/34 osoitteessa Kiviportintie 46-48.  

 

Suunnittelun tavoitteet ja alue  

 

 
 

Asemakaavan muutoksen keskeisenä tavoitteena on täydennysrakenta-

minen hyödyntämällä tontin käyttämätöntä rakennusoikeutta, sekä ra-

kennusoikeuden määrän maltillinen lisääminen. Tontille on tarkoituk-

sena rakentaa 1-2 uutta asuinkerrostaloa. Tavoitteena on, että raken-

nukset soveltuvat arkkitehtuuriltaan ympäröivälle alueelle. Asemakaa-

van muutosta suunnitellaan toteutettavaksi siten, että täydennysraken-

tamiselle muodostetaan oma tontti.   
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Osallistuminen ja aineistot   

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (ase-

mapiirros ja havainnekuvia) on esillä 19.11.–10.12.2018 seuraavissa 

paikoissa: 

 kulttuurikeskus Stoassa, osoite Turunlinnantie 1 

 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat 

 

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-

lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 9-16, 

pe 10-15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää 

aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitel-

mat. 

  

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-

tosta pyydetään esittämään viimeistään 10.12.2018. Kirjalliset mielipi-

teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-

joisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 – 16) tai sähköpos-

tilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. 

 

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee 

sopia etukäteen.  

 

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  

 Puotila-seura ry 

 Helsingin Yrittäjät 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 

Vaikutusten arviointi 

 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-

tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, maisemaan ja liikenteeseen ja 

laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten 

arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun 

osallistuvat kaupungin asiantuntijat.  

Suunnittelun taustatietoa  

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille ton-

tin omistajan hakemuksesta.  Kaupunki valmistelee asemakaavan muu-

toksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopi-

muksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa. 

 

Alueella on voimassa asemakaava nro 10017 (vahvistettu 2.12.1993). 

Kaavan mukaan korttelin 45270 tontti 34 on asuinkerrostalojen kortteli-

aluetta (AK).   

 

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty pientaloval-

taiseksi alueeksi. 

 

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue 

on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A4.   

 

Tontilla sijaitsee nykyisin viisi 3-kerroksista kerrostalorakennusta. Tontin 

jokaisessa rakennuksessa kaksi ylintä kerrosta ovat asuinkerroksia, 

pohjakerroksissa on aputiloja ja autotalleja.  

Lisätiedot suunnittelijoilta  

 

Maankäyttö  

Juuso Ala-Outinen, suunnittelija, p. (09) 310 20769,  

juuso.alaoutinen@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 tontin omistajan hakemuksesta

OAS 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 19.11.–10.12.2018 

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja 
Helsingin uutisten metropainoksessa

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville

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

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

Hyväksyminen

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

•kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavan arviolta syksyllä 2019 

•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä 
kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana sekä niille, 
jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai 
postiosoitteensa

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

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


