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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.  

 

HERMANNIN RANTATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

Asemakaavan muutos liittyy Kalasataman ja Pasilan välille 
suunnitteilla olevaan raitiotieyhteyteen. Hermannin rantatie 
suunnitellaan ja rakennetaan uudestaan siten, että sillä mah-
dollistetaan myös raitiovaunuliikenne. Kadulla tulevat kulke-
maan kaikki nykyiset liikennemuodot. 
Tervetuloa keskustelemaan info- ja näyttelytila Laiturille tiis-
taina 10.10.2017 klo 17.30 alkaen! 
 

Suunnittelun tavoitteet ja alue  
 

 
 
Asemakaavan muutos koskee Hermannin rantatietä. Vallilanlaak-
son ja Hermannin rantatien asemakaavoja muutetaan samaan ai-
kaan laadittavana olevan Kalasataman ja Pasilan välisen rai-
tiotieyhteyden yleissuunnitelman mukaisiksi. Raitiolinjan tarkempi 
hankesuunnittelu käynnistyy vasta sen jälkeen, kun yleissuunni-
telma on ollut lautakunnan käsittelyssä. Vasta hankesuunnitelman 
pohjalta voidaan tehdä varsinaisia päätöksiä raitiotien toteuttami-
sesta. 
 
Kalasataman ja Pasilan välinen raitiolinja parantaisi merkittävästi 
alueen poikittaisia joukkoliikenneyhteyksiä yhdistämällä Pasilan 
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juna-aseman, Kalasataman metron sekä Kruunusillat-pikarai-
tiotien.  
Asemakaavan muutoksessa on mukana katuun rajautuvia auto-
paikkojen korttelialuetta olevia tontteja (LPA) sekä huoltoaseman 
tontti (TE) Vanhan talvitien kulmassa. Tontit ovat mukana kaava-
muutoksessa, koska kadun rakenteen ulottuvat osittain (1,0...1,5 
m) tonttien puolelle ja kaavaluonnoksessa esitetään, että tonttien 
rajoja siirretään siten, että Hermannin rantatien kaikki rakenteen 
sijoittuvat katualueelle. Tonttien nykyiset toiminnot eivät muutu, 
joskin työaikaiset järjestelyt tuovat muutoksia. 
 
Asemakaavan muutos mahdollistaa Sörnäistentunnelin rakenta-
misen siten, että tunnelin pohjoinen ulosajo sijoittuu Hermannin 
rantatielle. 
 

Osallistuminen ja aineistot   
 
Helsingin raitiotieliikenteen yleissuunnitelmaa ja siihen liittyviä 
asemakaavaluonnoksia esitellään asukastilaisuudessa tiistaina 
10.10.2017 klo 17.30−19.30 info- ja näyttelytila Laiturilla (käynti-
osoite Narinkka 2 Kamppi). 
Kaava- ja liikennesuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkkosi-
vuilla 2.10.–27.10.2017 osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat tai 
info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa, jossa saa henkilö-
kohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään 
Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat. 
  
Mielipiteet valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeis-
tään 27.10.2017. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoitta-
neet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakun-
nan asiasta tekemistä päätöksistä. 
 
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, 
Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: 
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla  
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
 
Mielipiteet voi esittää asukastilaisuudessa tai suoraan suunnitteli-
jalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille 
asiantuntijoille järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään 
tarvittavat lausunnot.  
 
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaeh-
dotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdolli-
suudet on kuvattu viimeisellä sivulla. 

 

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  

 Hermanni-Vallila seura, Kumpula-seura, Pasila-seura, Ka-
lasataman asukasyhdistys, Vallilan siirtolapuutarhayhdistys 

 Helsingin Yrittäjät 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 

 pelastuslaitos 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

 
Vaikutusten arviointi 
 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen 
vaikutuksia muun muassa liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat 
selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. 
Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat 
kaupungin asiantuntijat. 

Suunnittelun taustatietoa  
 
Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavoitus on tullut vireille 
kaupungin aloitteesta. Kaava-alueessa mukana olevat tontit on 
vuokrattu. 
 
Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1950-2009) 
ja niissä alue on merkitty katu-, puisto-, rautatie- ja satama-alu-
eeksi. Kaava-alueessa mukana olevat tontit ovat autopaikkojen 
korttelialuetta (LPA) ja elintarviketeollisuuden ja tukkukaupan toi-
mintaa palvelevien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialu-
etta (TE). 
 
Kalastaman (Sörnäistenranta-Hermanninranta) osayleiskaavassa 
(2008) alue on katualuetta. 
 
Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa Hermannin rantatie on 
osoitettu pääkaduksi. 
 
Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 
26.10.2016) alue on merkinnällä kantakaupunki (C2) ja Herman-
nin rantatien pohjoisosa on merkitty pääkaduksi Sörnäistentunne-
liin asti. 

 
Alueella on nykyisin Hermannin rantatie, joka tulee pääosin pysy-
mään paikallaan. 
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Lisätiedot suunnittelijoilta 
 

Maankäyttö  

Tuomas Hakala, tiimipäällikkö, p. (09) 310 37205,  

tuomas.hakala@hel.fi 

 
Liikenne 
Riikka Österlund, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37312,  
riikka.osterlund@hel.fi 
 
Teknistaloudelliset asiat 
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37251,  
jouni.kilpinen@hel.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

   
Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa 
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinki-
kymp) sekä Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata 
osoitteesta www.hel.fi/suunnitelmavahti.  

mailto:tuomas.hakala@hel.fi
mailto:riikka.osterlund@hel.fi
mailto:jouni.kilpinen@hel.fi
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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 kaupungin aloitteesta

•suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa 

OAS OAS 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 2.10.–27.10.2017 , asukastilaisuus 10.10.2017 näyttelytila 
Laiturilla

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

LuonnosLuonnos

•kaavaluonnos esitellään lautakunnalle arviolta syksyllä 2017

•kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 
löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi

EhdotusEhdotus

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta syksyllä 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 verkkosivuilla 
www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla 

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

•muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa

Hyväksy-
minen

Hyväksy-
minen

•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.


