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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.  

 

VUORIKUMMUNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Konalantien ja Vähäntuvantien risteyksen kaakkoispuolelle suunni-

tellaan kahta uutta kerrostaloa. Olemassa olevat kerrostalot säily-

vät ennallaan. Suunnitelmassa uudisrakennukset ovat seitsemän- 

ja kuusikerroksisia. 

 

Suunnittelun tavoitteet ja alue   

 

 
 

Asemakaavan muutos koskee tontteja 32011/1, 2, 3, 5 ja 6. Tavoitteena 

on mahdollistaa kahden uuden kerrostalon rakentaminen alueelle. Uu-

disrakennukset sijoittuvat nykyisille tonteille 32011/1, 2 ja 3, osoitteissa 
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Vuorikummuntie 4, 6 ja 8. Tontit 32011/5 ja 6 ovat mukana suunnittelu-

alueessa pysäköintipaikkojen uudelleen järjestelyn takia. Olemassa ole-

vat rakennukset säilyvät ennallaan. Suunnittelualueen piha- ja oleskelu-

alueita järjestetään uudelleen. Vuorikummuntien kääntöpaikkaa kaven-

netaan ja sen yhteyteen sijoitetaan asukkaiden pysäköintipaikkoja. 

 

 

Osallistuminen ja aineistot   

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja viitesuunnitelma-aineistoa on 

esillä 4.–22.9.2017 seuraavissa paikoissa: 

 Pitäjänmäen kirjastossa, Jousipolku 1 

 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  

 

Kaavamuutoksen valmistelijat ovat tavattavissa Pitäjänmäen kirjastossa 

19.9.2017 klo 17:00–18:30. 

 

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 viitesuunnitelma-

aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 22.9.2017. Niille, jotka 

ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoit-

teensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä. 

 

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  

 Konala-seura ry 

 Pitäjänmäki-seura 

 Helsingin Yrittäjät 

 

 

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


   3 (5) 

 

 

 

 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 pelastuslaitos 

 

 

Vaikutusten arviointi 

 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-

tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, kaupunkikuvaan ja liikentee-

seen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vai-

kutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmis-

teluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viran-

omaiset ja osalliset.  

 

Suunnittelun taustatietoa  

 

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tont-

tien omistajan hakemuksesta.  Kaupunki valmistelee asemakaavan 

muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttöso-

pimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa. 

 

Voimassa olevassa asemakaavassa (1962) alue on merkitty kerrostalo-

valtaiseksi asumisen alueeksi.  

 

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostaloval-

taiseksi asumisen alueeksi. 

 

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue 

on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi. 

 

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia, selvityksiä: 

 

 Konalan ja Pitäjänmäen aluesuunnitelma (Helsingin kaupunki – 

tekeillä) 

 Konalan täydennysrakennusmahdollisuuksien selvitys (Helsin-

gin kaupunkisuunnitteluvirasto 2010) 

 

Alueella sijaitsee nykyisin viisi, 1960-luvun loppupuolella valmistunutta 

kolme-neljä kerroksista asuinkerrostaloa.  
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Lisätiedot suunnittelijoilta 

 

Maankäyttö  

Minna Koskinen, arkkitehti, p. (09) 310 37469, minna.koskinen@hel.fi 

 

Liikenne 

Taina Toivanen, insinööri, p. (09) 310 37433, taina.toivanen@hel.fi 

 

Teknistaloudelliset asiat 

Jarkko Nyman, insinööri, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-

book.com/helsinkisuunnittelee, twitter.com/HelsinkiKymp, www.you-

tube.com/helsinkisuunnittelee) sekä Suunnitelmavahti-palvelun avulla 

(www.hel.fi/suunnitelmavahti). 

 

 

  

http://www.youtube.com/helsinkisuunnittelee
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 

 

VireilletuloVireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 tonttien omistajan hakemuksesta.

OAS OAS 

•OAS ja viitesuunnitelma-aineistoa on nähtävillä 4.-22.9.2017, valmistelijat ovat tavattavissa 
19.9.2017 Pitäjänmäen kirjastossa

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

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

EhdotusEhdotus

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta keväällä 2018

•kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin 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

HyväksyminenHyväksyminen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

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

•kaava tulee voimaan.


