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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Snellmaninkatu 23 asemakaavan muutos 

Kaupunkiympäristön toimiala Diaarinumero HEL 2020-008423 
Asemakaavoituspalvelu Hankenumero 5318_7 
Päivätty 10.8.2021 Oas 1546-00/21 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään miksi 
asemakaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vai-
heessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä, jolloin 
OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta 
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

 

Kuva 1. Karttakuva suunnittelualueesta. 

Tiivistelmä 

Snellmaninkadun varteen suunnitellaan täydennysrakentamista. 
Suunnitelmassa kaksi asuinkerrostaloa sijoittuu 1/17/6 tontille, 
osoitteessa Snellmaninkatu 23. Olemassa olevan rakennuksen 

https://kartta.hel.fi/?link=8CGzk1
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ullakko muutetaan asuinkäyttöön. Hankkeen lähtökohdista kes-
kustellaan verkkotilaisuudessa 26.8.2021 klo 17.00–18.00. 

Suunnittelun tavoitteet ja alue 

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee 1. kaupunginosan, 
Kruununhaka, korttelin 17 tonttia 6. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
uutta asuinrakentamista kadun varteen ja tontin sisäpihalle. Ka-
dun varressa sekä tontin keskellä sijaitsevat neli- ja viisikerroksi-
set asuinrakennukset säilyvät. Nelikerroksisen rakennuksen suo-
jelumääräykset tarkistetaan ja sisäpihalla sijaitseva kaksikerroksi-
nen 1960-luvulla uima-allasosastoksi muutettu siipi muutetaan ta-
kaisin asuinkäyttöön. 

Tontin takaosaan, maan alle vuonna 1966 rakennettu väestösuoja 
siirtyy. 

Tontille on suunnitteilla 6-kerroksinen (+ kellarikerros) asuinraken-
nus kadun varteen ja 2-kerroksinen (+ kellarikerros) asuinraken-
nus tontin sisäpihalle. Sisäpihan puolelle suunniteltu rakennus si-
joittuu siirrettävän väestösuojan paikalle. Kadun varteen, uuden 
kerrostalon pohjakerrokseen suunnitellaan liike- tai toimitilaa. 

Kaavatyön aikana tutkitaan suunniteltujen rakennusten vaikutuk-
set ympäröivien asuintalojen valoisuuteen ja näkymiin. Autopaik-
kojen ja pyöräpaikkojen määrä ja sijainti sekä autoyhteys tutkitaan 
myös muutostyön yhteydessä. Tarkoituksena on kehittää etu- ja 
sisäpiha-alueita. 

Tontin keskellä sijaitsevan nelikerroksisen asuinrakennuksen ja 
sisäpihasiiven ullakot muutetaan asuinkäyttöön. 

Osallistuminen ja aineistot 

Esittely- ja keskustelutilaisuus järjestetään verkossa torstaina 
26.8.2021 klo 17.00–18.00. 

Pääset liittymään kokoukseen klo 16.55 alkaen klikkaamalla liitty-
mislinkkiä tai kirjoittamalla sen verkkoselaimen osoitekenttään: 
bit.ly/snellmaninkatu-23 

Kokousohjelma Teamsia ei tarvitse ladata omalle laitteelle, vaan 
kokoukseen voi osallistua verkkoselaimen kautta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa 
(selostusluonnos ja viitesuunnitelma) on esillä 19.8.–8.9.2021 
seuraavissa paikoissa: 

 verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat 

 Korttelikahvila Mariankatu 18, Mariankatu 18, 00170 Helsinki 

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee puhelimitse nume-
rossa 09 310 22111 ja verkossa 

http://bit.ly/snellmaninkatu-23
https://www.hel.fi/suunnitelmat
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https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot. Asiakaspal-
velun käyntiosoite on Työpajankatu 8, tarkistathan poikkeustilan-
teen aikana asiakaspalvelupisteen aukiolon. Myös suunnittelijaan 
voi olla yhteydessä. 

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalve-
luun https://kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 8.9.2021. Kirjalli-
set mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kau-
pungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, puhelinnumero: 09 310 
13700, verkko-osoite:  
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo) 
tai sähköpostilla helsinki.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  

 Kruununhaan asukasyhdistys ry 

 Helsingin Yrittäjät 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy 

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Helsingin vanhusneuvosto 

 Museovirasto 

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus) 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo 

Vaikutusten arviointi 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen 
vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, 
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot
https://kartta.hel.fi/?link=8CGzk1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vai-
kutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan 
valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa 
muut viranomaiset ja osalliset. 

Suunnittelun taustatietoa 

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille 
tontin omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaa-
van muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan 
maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotte-
luissa. 

Voimassa olevassa asemakaavassa (1984) alue on merkitty AK 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi. 

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on osoitettu Kantakaupunki C2 
alueeksi. Kantakaupungin aluetta kehitetään sekoittuneena asu-
misen, kaupan, julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puisto-
jen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alu-
eena. 

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun 
kulttuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat Museovi-
raston RKY 2009-kohdeluetteloon Helsingin yliopiston rakennuk-
set (keskuskampus) ja Suomen Pankki, Kansallisarkisto ja Sääty-
talo. 

Suunnittelualuetta koskeva rakennuskielto: 

 alueella on voimassa rakennuskielto 12691 asemakaavan laa-

timiseksi 

Tontilla sijaitsee 1890-luvulla rakennettu nelikerroksinen asuinra-
kennus. Rakennus on asetettu sisään kadulta jättäen eteensä 
etupiha-alueen. Rakennus on suojeltu So-merkinällä. Osittain ra-
kennuksen eteen, kadun varteen on vuonna 1986 rakennettu viisi-
kerroksinen asuinrakennus. Tontin etu- ja takaosassa sijaitsee 
piha-alueetta sekä takapiha-alueen alla vuonna 1966 valmistunut 
väestösuoja. 

Lisätiedot suunnittelijoilta 

Maankäyttö 

Irene Siljama, arkkitehti, p. (09) 310 33174, irene.siljama@hel.fi 

Liikenne 

Juha Väisänen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 26659, 
juha.vaisanen@hel.fi 

https://kartta.museoverkko.fi/?action=showRegistryItem&id=4633&registry=rky2000&mapLayers=20
https://kartta.museoverkko.fi/?action=showRegistryItem&id=4633&registry=rky2000&mapLayers=20
mailto:irene.siljama@hel.fi
mailto:juha.vaisanen@hel.fi
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Teknistaloudelliset asiat 

Mikko Juvonen, tiimipäällikkö, p. (09) 310 37252, 
mikko.juvonen@hel.fi 

Julkiset ulkotilat, maisema 

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 37258, 

anu.lamminpaa@hel.fi 

Rakennussuojelu 

Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi 

  

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla 
(https://www.hel.fi/suunnitelmavahti) sekä sosiaalisen median kana-
vissa (https://www.facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja 
https://twitter.com/helsinkikymp). 

Helsingissä 10.8.2021 

Janne Prokkola 
yksikön päällikkö 

mailto:mikko.juvonen@hel.fi
mailto:anu.lamminpaa@hel.fi
mailto:sakari.mentu@hel.fi
https://www.hel.fi/suunnitelmavahti
https://www.facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto
https://twitter.com/helsinkikymp
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
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Kaavoituksen eteneminen 

Vireilletulo 

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2020 tontin omistajan hakemuksesta 
 

▼ 

OAS 

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 19.8.–8.9.2021, verkkotilaisuus 26.8.2021 
• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat ja Hel-

singin Uutiset metropainos -lehdessä 
• mahdollisuus esittää mielipiteitä 
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille mielipiteen jättäneille, 

jotka ovat mielipiteen yhteydessä erikseen ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
 

▼ 

Ehdotus 

• kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville 
• julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset 
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 
• kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään 

kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta talvella 2021 
• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, 

joka löytyy karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat 
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille muistutuksen jättä-

neille, joiden sähköposti- tai postiosoite ilmenee muistutuksesta 
 

▼ 

Hyväksyminen 

• kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 
• kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan 
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana 
• hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 
• hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus 

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

 

 

https://www.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/kaavakuulutukset
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat

