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ROIHUVUOREN POHJOISRINNE  
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

 Suunnittelualue 
 
 
Asemakaavan muutos koskee 
Roihuvuoren pohjoisrinnettä 
Lumikintien pohjoispuolen 
asuintonttien (kortteli 43215) 
pohjois- ja luoteispuolella. Alue 
rajoittuu idässä Roihuvuoren-
tiehen, katualue mukaan luki-
en, pohjoisessa Sahaajanka-
dun pienteollisuustontteihin 
(korttelit 43071 ja 43072) ja 
etelässä noin linjaan Muunta-
jankatu - Vuorenpeikontie. 
 
Nykytilanne 
 
 
Alue on metsäinen rinne, joka 
viettää luoteeseen. Rinteen 
yläpuolella on Roihuvuoren 
kerrostaloalue 1950–1960-
luvuilta ja sen alapuolella on 
Herttoniemen teollisuusalue. 
Etäisyys Siilitien metroase-
maan on noin 600 m. 
 

 
 

 
Mitä alueelle suunnitellaan 
 
 
Alueelle suunnitellaan asuinkerrostalotontteja ympäristöön sovittaen ja virkistysaluetta. Ulkoi-
lureitit säilytetään. Uutta rakentamista ei tuoda kiinni nykyisiin tontteihin. Katuyhteys uusille 
tonteille otetaan Roihuvuorentien ja Prinsessantien risteyksestä. 
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Aloite 
 
Muutos on tullut vireille kaupunkisuunnit-
teluviraston aloitteesta. 
 
Maanomistus 
 
Helsingin kaupunki omistaa maan.  
 
Kaavatilanne  
 
Alueella on voimassa asemakaavat vuo-
silta 1953, 1955 ja 1956. Pieni alue on 
kaavoittamatonta. Asemakaavojen mu-
kaan muutosalue on puistoaluetta, lukuun 
ottamatta Roihuvuorentien katualuetta. 
 
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty ker-
rostalovaltaiseksi alueeksi.  
 
Tehdyt selvitykset 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 
2004 viereiselle Roihuvuoren kerrostalo-
alueelle selvityksen ja ohjekirjan ”Roihu-
vuori – alueen arvot ja ominaisuudet, ra-
kentamistapaohjeet” (Ksv 2004:6). 
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa 
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia elinoloihin, luontoon, 
ympäristön asukkaiden virkistysmahdolli-
suuksiin ja asumisolosuhteisiin, liikentee-
seen, teknisen huollon järjestämiseen, 
yhdyskuntatalouteen, maisemaan ja kau-
punkikuvaan kaavan valmistelun yhtey-
dessä. 
 
 
 
 
 
 
 

Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Aloitusvaihe 
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
tulee esittää viimeistään 23.3.2009. Ai-
heeseen liittyvä asukastilaisuus pidetään 
4.3.2009 klo 18.30 alkaen Roihuvuoren 
kirkolla, osoite Tulisuontie 2. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
muuta valmisteluaineistoa on esillä 3.3.–
23.3.: 
• kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-

sakoulukatu 3, 1. krs  
• Roihuvuoren kirjastossa, Roihuvuo-

rentie 2 
• www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 

nyt"). 
 
Valmisteluvaihe 
Asemakaavaluonnos laaditaan kevään–
kesän 2009 aikana. Luonnoksen nähtävil-
läolosta ilmoitetaan kirjeillä, lehti-
ilmoituksella sekä viraston Internet-
sivuilla ja siitä on mahdollisuus esittää 
mielipiteensä. Osallisille järjestetään 
myös keskustelutilaisuus nähtävilläoloai-
kana. Viranomais- ja muu asiantuntijayh-
teistyö järjestetään erillisin neuvotteluin. 
 
Ehdotusvaihe  
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle keväällä 
2010. 
 
Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään 
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.  
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Tavoitteena on, että kaavaehdotus on 
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä keväällä 2011. 
 
Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 
• alueen ja lähialueiden maanomistajat, 

asukkaat ja yritykset  
• seurat, yhdistykset (Roihuvuoriseura, 

Roihuvuoren Agenda 21)  
• Itä-Helsingin Yrittäjät, Itäisen Helsin-

gin Teollisuusyhdistys ry 
• kaupungin asiantuntijaviranomaiset: 

kiinteistöviraston tonttiosasto ja tila-
keskus, rakennusviraston katu- ja 
puisto-osasto, opetusvirasto, sosiaali-
virasto, Helsingin ympäristökeskus, 
pelastuslaitos, Helsingin Vesi, Helsin-
gin Energia. 

 
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- ja kiinteistö-

osakeyhtiön isännöitsijöitä pyydetään 
toimittamaan tieto kaavoituksesta 
asukkaille, osakkaille ja kiinteistössä 
toimiville yrityksille)  

• Helsingin Uutiset lehden itäpainok-
sessa  

• www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä 
nyt) 

• Helsingin kaavoituskatsauksessa.  
 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka 
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston 
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv). 

 
Mielipiteet 
 
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoit-
teeseen:  
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo  
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki  
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3) 
 
tai faksi 310 37378 
tai sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi 
 
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle. 
 
Kaavaa valmistelee 
 
arkkitehti Barbara Tallqvist 
puhelin 310 37283 
sähköposti barbara.tallqvist(a)hel.fi 
 
liikennesuunnittelija DI Eeva Sutela 
puhelin 310 37424  
sähköposti eeva.sutela(a)hel.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 


