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Muistio  

 

HAUKANKAARRE ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOS 

Kaavakävely 

Aika: 22.3.2022 klo 17.30–18.20 

Paikka: suunnittelualue, Haukankaarre, Kotkankaarre 

  

 

1. Tilaisuuden avaus 

Kaavasuunnittelija Otto Mäkelä avasi tilaisuuden klo 17.30. Paikalla oli myös 

kaavoitusarkkitehti Jari Jokivuo. Suunnittelijoiden lisäksi paikalle oli saapunut 3–4 

osallista.  

 

2. Kaavakävelyn kulku 

• Kerrattiin lyhyesti kaavamuutoksen taustalla olevat lähtökohdat ja tavoitteet, 

jotka ilmenevät tarkemmin kaavaselostuksesta 

• Kerrattiin asemakaavaprosessin eteneminen ja tavoitteellinen aikataulu 

• Todettiin, että kaavaluonnoksesta on mahdollista antaa mielipide 12.4. 

mennessä 

• Alustuksen jälkeen kaavamuutosalue kierrettiin yhdessä ja samalla esiteltiin 

kaavaluonnoskartan ratkaisuja tarkemmin 

• Esittelyn lomassa osallisia kehotettiin useaan otteeseen antamaan kirjallista 

palautetta suunnitelmasta 

 

3. Kommentit ja kysymykset 

• Tiedusteltiin, että onko alueelle tulossa kaupungin ylläpitämä nurmialue 

o Todettiin, että alueelle osoitettu lähivirkistysalue (VL) on lähtökohtaisesti 

luonnontilainen, eli esimerkiksi alueella oleva puusto säilytetään 

• Keskiosan puuston säilymistä pidettiin hyvänä 

• VL-alueella olevaa y-1-aluetta koskien tiedusteltiin, että onko Metsäkorven 

alueen muilla asukkailla mahdollista esimerkiksi pienviljelyyn alueella 

o Todettiin, että kuten kaavamääräyksessäkin lukee, kyseessä on 

sopimusasia, mutta suunnittelijan näkökulmasta aluetta voisivat 

todennäköisesti hyödyntää Metsäkorven asukkaat laajemminkin, koska 

tavoitteena on tukea alueen yhteisöllisyyttä 

• Osa paikalle saapuneista piti VL-alueen poikki linjattua jalankulun ja pyöräilyn 

yhteyttä tarpeettomana ja arvioi alueelle muodostuvan luonnostaan polkuja 

o Todettiin, että jalankuun ja pyöräilyn yhteyttä osoittava merkintä on 

ohjeellinen ja että mahdollisesta toteutuksesta ja toteutustavasta 

päättää kaupungin kunnallistekninen suunnittelukeskus 

• Erityisesti suunnittelualueen lounaisosan kerrottiin olevan hyvin kosteaa 

aluetta 
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4. Tilaisuuden päättäminen 

Lopuksi muistutettiin, että osallisilla on mahdollisuus jättää asemakaavahankkeesta 

mielipide luonnoksen nähtävillä olon aikana, viimeistään 12.4.2022.  

Tilaisuus päättyi klo 18.20. 

 
 

Muistion laati Otto Mäkelä 25.3.2022. 

 

Liitteenä: Osallistujille jaettu kaavamateriaali 



ASEMAKAAVAN MUUTOS

POISTUVA KAAVA







.03.2022

Ari Vettenterä

1000

Niina Matkala

694 31:3

Haukankaarre

Asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

31. kaupunginosan, Metsäkorven osaa korttelista 3108.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU:

31. kaupunginosan, Metsäkorven osa korttelia 3108, kortteli 3117 sekä virkist

TONTTIJAON MUUTOS KOSKEE:

31. kaupunginosan, Metsäkorven korttelin 3108 tontteja 1-3 ja 5-9.

SITOVALLA TONTTIJAOLLA MUODOSTUU:

31. kaupunginosan, Metsäkorven korttelin 3108 tontit 1-3 ja korttelin 3117 to

mittakaava

kaupungingeodeetti
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