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MYLLYPURO, KARHUNKAATAJAN ALUEEN  
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin 17.4.2013  
päivätyn suunnitelman. 
 
 
Suunnittelualue 
 

 
 
 

Suunnittelualueeseen kuuluu Vii-
larintien ja Viikintien risteyksen 
kaakkoispuolelle jäävä asema-
kaavoittamaton alue, sitä ympä-
röiviä katu- ja viheralueita sekä 
tontti 45239/1. Alueet sijaitsevat 
osoitteissa Myllärintie 2 a, Viila-
rintie ja Viikintie. 
 
Nykytilanne 
 
Viilarintien ja Viikintien rajaaman 
alueen eteläosat ovat kalliosta 
metsää ja pohjoisosat alavaa 
suo- ja lehtomaastoa. Pohjois-
osissa sijaitsee koirien koulutus-
kenttä sekä viljelypalsta-alue. Vii-
larintien pohjoispuoli on kalliosta 
metsää ja Myllärintien varressa 
sijaitsee päiväkoti Myllytupa. Vii-
kintien länsipuolella on tien var-
ressa suojaviheraluetta. 
Alue rajautuu lännessä Siilitien 
kerrostaloalueeseen, pohjoisessa 
Myllypuron pientaloalueeseen 
sekä etelässä Karhunkaatajantien 
pohjoispuoliseen pientaloaluee-
seen ja Roihupellon teollisuus-
alueeseen. 
 

Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Alueelle on suunnitteilla asuinrakentamis-
ta palveluineen, virkistysyhteyksineen ja -
alueineen, sekä Viilarintien varteen Rai-
de-Jokerin pikaraitiolinja pysäkkeineen. 
 

 
Tavoitteena on suunnitella alueelle tiivis 
Raide-Jokeriin tukeutuva uusi asuinalue, 
joka yhdistyy saumattomasti olemassa 
olevaan ympäristöön, sekä Herttoniemen, 
että Myllypuron puolelta. 
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Aloite 
 
Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.  
 
Maanomistus 
 
Helsingin kaupunki omistaa alueen maat, 
lukuun ottamatta osaa Viikintien maapoh-
jasta. Osa Viikintien maapohjasta on val-
tion omistuksessa.  
 
Kaavatilanne  
 
Suurimmassa osassa aluetta ei ole voi-
massa olevaa asemakaavaa. Osassa 
aluetta on voimassa asemakaavat vuosil-
ta 1955, 1975, 1977, 1980, 1983, 1984, 
1988, 1991, 1997, 1999, 2007. Voimassa 
olevissa asemakaavoissa on rautatiealu-
eita, virkistysalueita, julkisten palvelujen 
korttelialueita ja katualueita. 
 
Yleiskaavassa 2002 alue on merkitty 
pientalovaltaisesi alueeksi. Etelässä alue 
rajautuu virkistysalueeseen, jonka etelä-
puolella on pientalovaltaista aluetta. Koil-
lisessa alue rajautuu JOKERI- linjaan ja 
virkistysalueeseen, jonka pohjoispuolella 
on pientalovaltaista aluetta. Lännessä 
alue rajautuu pääkatuun ja virkistysaluee-
seen, jonka länsipuolella on pientaloval-
taista aluetta. Alueen lounaispuolella on 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteelli-
sesti ja maisemakulttuurin kannalta mer-
kittävä kerrostalovaltainen alue (Siilitien 
alue). Alueen länsipuolella on tärkeä vir-
kistysalue, jossa on luonnonsuojelu- ja 
Natura-alue, sekä kulttuurihistoriallisesti 
ja maisemakulttuurin kannalta merkittä-
vää aluetta. 
 
Uusi yleiskaavaluonnos oli julkisesti näh-
tävillä vuoden 2015 alussa. Siinä Karhun-
kaatajan alue on osoitettu asuntovaltai-
seksi alueeksi kolmella eri merkinnällä, 
joiden korttelitehokkuudet asettuvat välille  

 
yli 0,4-yli 1,8. Tehokkain rakentaminen 
painottuu Jokerin varrelle. Jokeri-linja on 
varmistunut pikaraitiotieksi ja Viikintie on 
tunneloitu koko matkalta Karhunkaatajan 
kohdalla. Karhunkaatajan alueen ja Roi-
hupellon teollisuusalueen välillä kulkee 
viheryhteys.  
 
Uusi yleiskaava tulee lainvoimaiseksi ar-
violta vuonna 2017. Karhunkaatajan 
asemakaavan aikataulu riippuu yleiskaa-
van vahvistumisaikataulusta. 
 
Muut suunnitelmat ja päätökset 
 

 Raide- Jokeri, alustava yleissuunni-
telma, Helsingin kaupunki, Espoon 
kaupunki, YTV, Liikenne- ja viestintä-
ministeriö, WSP 2009 

 Raide- Jokeri, Hankearviointi, KSV, 
HSL, Strafica, Espoon kaupunki 2011 

 Viikintie - Siilitie kiertoliittymä, katu-
suunnitelma, HKR 2009 

 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, 
katusuunnitelmat, HKR 2012 

 Pyöräliikenteen laatukäytävien (baa-
nojen) verkkosuunnitelma, KSV 2013 

 Esikaupunkien pääpyörätieverkko-
suunnitelmaa laaditaan parhaillaan 

 Raide-Jokerin hankesuunnitelmaa 
laaditaan parhaillaan 

 
Maankäyttösopimus 
 
Kiinteistövirasto valmistelee asemakaa-
van muutoksen perusteella mahdollisesti 
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuk-
sen tontinomistajan kanssa käytävissä 
neuvotteluissa.  
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa 
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia alue- ja yhdyskunta-
rakenteeseen, liikenteeseen, yhdyskunta- 
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ja energiatalouteen, luontoon, maise-
maan, kaupunkikuvaan, ihmisten elinoloi-
hin ja elinympäristöön, sekä elinkeino-
elämään kaavan valmistelun yhteydessä. 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Aloitusvaihe 
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
tulee esittää viimeistään 5.6.2015.  
 
Karhunkaatajan suunnitteluperiaatteista 
keskustellaan Itä-Helsingin Jokerimes-
suilla 19.5. klo 15.30–19.30 Helsingin 
kaupungin ympäristökeskuksessa, Viikin-
kaari 2 a. Lisäksi kaavan valmistelija on 
tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastos-
sa sopimuksen mukaan.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
esillä 13.5.–5.6.: 

 Herttoniemen kirjastossa, Kettutie 8 c 

 Myllypuron asukastalo Myllärissä,  
Kiviparintie 2 J 

 esittelytila Laiturilla, Narinkka 2 
 kaupungin ilmoitustaululla,  

Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13 

 kartta.hel.fi/suunnitelmat 
 
Suunnitteluperiaatteet 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päi-
vittämisen yhteydessä on laadittu suunnit-
teluperiaatteet alueelle. Suunnitteluperi-
aatteiden yhden vaihtoehdon laatimiseksi 
pidettiin osallisista kootulle työryhmälle 
suunnittelutyöpaja kesäkuussa 2013. 
Suunnitteluperiaatteet asetetaan nähtävil-
le mielipiteiden keräämiseksi ja viedään 
kaupunkisuunnittelulautakuntaan syksyllä 
2015.  
 
Valmisteluvaihe 
Asemakaavaluonnos laaditaan keväällä 
2016. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoi-
tetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä vi-
raston verkkosivuilla ja siitä on mahdolli-

suus esittää mielipiteensä. Viranomais- ja 
muu asiantuntijayhteistyö järjestetään 
erillisin neuvotteluin. 
 
Ehdotusvaihe  
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle vuonna 
2017. 
 
Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään 
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.  
 
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on 
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä vuonna 2017. 
 
Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, 
asukkaat ja yritykset  

 seurat, yhdistykset (Herttoniemi-seura 
Myllypuro-seura Myllärinlaakson oma-
kotiyhdistys, Myllypuron Palstaviljelijät 
ry. Helsingin Vetokoirakerho ry HVK, 
Helsingin palveluskoiraharrastajat ry 
HPH, Etelä-Suomen Palveluskoirahar-
rastajat ry ESP, Helsingin väestönsuo-
jeluyhdistys ry HVSSY, Helsingin Et-
sintä- ja Pelastuskoirat HEPeKo) 

 Helsingin Yrittäjät, Itäväylä ry., Itä-
Helsingin Yrittäjät ry. 

 Itä-Helsingin teollisuusyhdistys ry. 

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: 
asuntotuotantotoimisto (ATT), Helen 
Oy, kiinteistövirasto/ tonttiosasto, lii-
kennelaitos (HKL), varhaiskasvatusvi-
rasto, opetusvirasto, pelastuslaitos, 
rakennusvalvontavirasto, rakennusvi-
rasto, kaupunginkanslia, ympäristö-
keskus 
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 muut asiantuntijaviranomaiset: Hel-
singin seudun liikenne HSL, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut 
HSY/vesihuolto, Uudenmaan liitto, 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja 
ympäristökeskus 

 
Mistä saa tietoa  
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa 
Suunnitelmat kartalla. 
 
Suunnittelun etenemisestä sekä osallis-
tumismahdollisuuksista tiedotetaan: 

 kirjeillä osallisille (asunto-osake-
yhtiöiden kirjeet lähetetään isännöitsi-
jöille, joiden toivotaan toimittavan tie-
don osakkaille ja asukkaille)  

 Helsingin Uutiset- lehdessä. 

 www.hel/fi/suunnitelmat 

 Helsingin kaavoituskatsauksessa.  
 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka 
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston 
verkkosivuilla (www.hel.fi/ksv). 
 
Mielipiteet 
 
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoit-
teeseen:  
 
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,  
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11–13) 
 
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi 
tai faksilla (09) 655 783 
 
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle. 
 

Kaavaa valmistelee 
 
arkkitehti Laura Hietakorpi 
puhelin 310 37047 
sähköposti laura.hietakorpi(a)hel.fi 
 
maisema-arkkitehti Mari Soini  
puhelin 310 37479 
sähköposti mari.soini(a)hel.fi 
 
liikennesuunnittelija Jussi Jääskä 
puhelin 310 37129 
sähköposti jussi.jaaska(a)hel.fi 
 


