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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.  

 

 
 

TYÖNJOHTAJANKADUN KORTTELEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemman, 
18.12.2012 päivän osallistumis- ja arviointisuunnitelman siinä esitettyjen osa-alueiden 1 ja 3a 
osalta. Alueen rajausta on laajennettu.  
 

Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, jossa on poistuvaa teollisuutta 
ja rakentamattomia tontteja, suunnitellaan asuntoja sekä liike-, palvelu- 
ja muita toimitiloja. Tavoitteena on rakentaa urbaania ja arkkitehtoni-
sesti eloisaa kaupunkia hyvien julkisen liikenteen yhteyksien äärelle.  
 
Hankkeen lähtökohdista keskustellaan tiistaina 18.10. klo 18–20 Työ-
väenopiston tiloissa, Silkkikutomon rakennuksessa, Laivalahdenkatu 
2b A. 
 

Suunnittelun tavoitteet ja alue  

 



   2 (5) 
 

  

 
 

 
Asemakaavan muutos koskee Työnjohtajankatuun rajoittuvia kortteleita 
ja tontteja edellisellä sivulla olevan kartan mukaisesti. Suunnittelualu-
eeseen kuuluu lisäksi tonttien viereisiä katualueita sekä osa Asentajan-
puistosta.  
 
Aluetta kehitetään tehokkaasti rakennettuna sekoitettujen keskustatoi-
mintojen ympäristönä, jossa on asuntojen lisäksi liike-, palvelu- ja mah-
dollisesti toimistotiloja. Tavoitteena on rakentaa urbaania ja arkkitehto-
nisesti eloisaa kaupunkia hyvien julkisen liikenteen yhteyksien ja kehit-
tyvien kaupallisten palveluiden äärelle. Asentajanpuistoa on tavoitteena 
kehittää vastaamaan paremmin alueen kasvavaan asukasmäärään. 
 

Osallistuminen ja aineistot   
 
Keskustelutilaisuus järjestetään 18.10.2016 Työväenopiston tiloissa, 
Silkkikutomon rakennuksessa, osoitteessa Laivalahdenkatu 2b A. 
klo 18–20.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja muuta kaavan 
valmisteluaineistoa on esillä 10.10.–4.11.2016 seuraavissa paikoissa: 

 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 

 Herttoniemen kirjastossa, osoite Kettutie 8C  

 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  
 
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun 
kartta.hel.fi/suunnitelmat. 
 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta 
ja muusta valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 
4.11.2016. 
 
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN 
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai 
sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. 
 
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee 
sopia etukäteen.  

  

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Osalliset 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

 seurat ja yhdistykset  

 Herttoniemi-seura 

 Helsingin Yrittäjät 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 kaupunginmuseo 

 kiinteistöviraston geotekninen osasto 

 kiinteistöviraston tilakeskus 

 kiinteistöviraston tonttiosasto 

 pelastuslaitos 

 rakennusvalvontavirasto 

 rakennusvirasto 

 varhaiskasvatusvirasto 

 ympäristökeskus 
 

Vaikutusten arviointi 
 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, liikentee-
seen, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön sekä elinkeinoihin ja yrityksiin 
ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutus-
ten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmiste-
luun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.  

Suunnittelun taustatietoa  
 
Kortteiden 43052, 43053 ja 43054 kaikki tontit ovat yksityisomistuk-
sessa. Korttelin 43084 tontit sekä muut alueet ovat kaupungin omistuk-
sessa. Kaavoitus on tullut vireille tonttien omistajien hakemuksesta ja 
kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.  Kiinteistövirasto valmistelee 
asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan 
maankäyttösopimuksen tontinomistajien kanssa käytävissä neuvotte-
luissa. 
 
Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1981–2013) ja 
niissä osa alueen tonteista on toimistorakennusten, osa toimistoraken-
nusten ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus ja varastora-
kennusten korttelialuetta ja osa teollisuus ja/tai varastorakennusten 
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korttelialuetta. Kortteleiden 43053 ja 43054 välissä oleva alue on rauta-
tiealuetta.  
 
Yleiskaava 2002:ssa osa alueesta on merkitty keskustatoimintojen alu-
eeksi ja osa työpaikka-alueeksi. 
 
Helsingin uudessa, tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alue 
on merkitty liike- ja palvelukeskustaksi C1, jota kehitetään toiminnalli-
sesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallin-
non, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunki-
kulttuurin alueena. 
 
Suunnittelualuetta koskevia päätöksiä: 

 Herttoniemen yritysalueen suunnitteluperiaatteet (kslk 10.11.2015) 
 

Osa tonteista on tyhjillään ja osalla sijaitsee sekalaista toimitilojen ja 
teollisuuden rakennuskantaa 1940-luvulta 1990-luvulle.  

Lisätiedot suunnittelijoilta 
 

Maankäyttö  

Mikko Näveri, arkkitehti, 09 310 37331, mikko.naveri@hel.fi 

 
Liikenne 
Eeva Väistö, liikenne.ins., 09 310 37353, eeva.vaisto@hel.fi 
Markus Ahtiainen, liikenne.ins., 09 310 37088, markus.ahtiainen@hel.fi 
 
Teknistaloudelliset asiat 
Peik Salonen, insinööri, 09 310 37248, peik.salonen@hel.fi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   
Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaa-
lisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-
ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä 
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti). 

  

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 2011 tontin omistajan hakemuksesta ja kaupungin aloitteesta

OAS OAS 

•vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS), kaavaluonnoksen ja muun kaavan 
valmisteluaineiston nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla 
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin uutisten itäpainoksessa.

•OAS, kaavaluonnos ja muuta valmisteluaineistoa nähtävillä 10.10.–4.11.2016, 
keskustelutilaisuus 18.10.2016 Työväenopiston tiloissa, Silkkikutomon rakennuksessa, 
Laivalahdenkatu 2b A.

•OAS:sta, kaavaluonnoksesta ja muusta valmisteluaineistosta on  mahdollisuus esittää 
mielipiteitä

LuonnosLuonnos

•Kaavaluonnos esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta joulukuussa 2016.

EhdotusEhdotus

•kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta syksyllä vuonna 2017 

•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa, 
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä 
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla 

•viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus 

•tarvittaessa lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Hyväksy-
minen

Hyväksy-
minen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

•kaava tulee voimaan.


