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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.  

 

 

NIHDIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Nihtiin suunnitellaan asumispainotteista aluetta merelliseen ympä-

ristöön. Rannat suunnitellaan toiminnoiltaan monipuolisina virkis-

tys- ja ulkoilualueina. Suunnittelualueelle on tarkoitus rakentaa 

silta, joka yhdistää Nihdin, Merihaan ja Hanasaaren toisiinsa. Hank-

keen lähtökohdista ja kaavaluonnoksesta keskustellaan Kalasata-

man koululla 23. tammikuuta 2018.  

 

Suunnittelun tavoitteet ja alue  

 

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Nihtiä, joka sijaitsee Ka-

lasataman alueen eteläkärjessä. Tavoitteena on mahdollistaa uuden 

asuinalueen rakentaminen merelliseen ympäristöön noin 3 000 asuk-

kaalle. Tavoitteena on suunnitella Nihdin kaupunkirakenne ja kaupunki-

kuva kantakaupunkimaiseksi, toiminnoiltaan monipuoliseksi ja tiiviiksi.  

 

Alueelle on suunniteltu kymmenen asuinkorttelia, hotellikortteli, ravinto-

lakortteli, kaksi vesialueen korttelia liike- toimisto tai ravintolalaivoille, 

pienvenesatama sekä Nihdin, Merihaan ja Hanasaaren yhdistävä Meri-

haansilta. Ranta-alueet on suunniteltu toiminnoiltaan monipuolisina vir-

kistys- ja ulkoilualueina. Alueelle tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa stra-

tegian mukainen markkinaehtoinen pysäköintiratkaisu. 
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1. 6-kerroksisten asuinrakennusten kortteli, jonka nurkassa on torni-

mainen asuinkerrostalo (2). Kortteleiden merenrannan puoleiseen 

katutasoon rakennetaan liiketiloja, kahviloita ja ravintoloita terassei-

neen.  

2. Tornimainen asuinkerrostalo jonka kerroslukua ei ole määritelty. 

Tornin pohjapinta-ala on melko pieni, 320 m2, joten rakennuksen to-

teuttaminen yli 16 kerrosta korkeana ei ole todennäköistä korkeisiin 

rakennuksiin kohdistuvien teknisten, pelastusturvallisuutta koske-

vien, kaupunkikuvallisten ja muiden vaatimusten takia. Mikäli raken-

nus halutaan toteuttaa yli 16 kerrosta korkeana, tulee hankkeesta 

laatia korkean rakentamisen vaatimat selvitykset.  

3. Päiväkoti 

4. Hotelli 

5. Ravintola, kahvila, sauna tms. kokoontumistila 

6. Pienvenesatama 

7. Rantapuisto 

8. Merihaansilta raitiovaunulle, pyöräilijöille ja jalankulkijoille 

9. Silta jalankulkijoille ja pyöräilijöille 
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Osallistuminen ja aineistot  

 

Asukastilaisuus pidetään Kalasataman koululla (Polariksenkatu 1) 

23.1.2018 klo 18–20.  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (se-

lostusluonnos, havainnekuva, ideasuunnitelmia, kaavaluonnos) on esillä 

15.1.–2.2.2018 seuraavassa paikassa: 

 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  

 

Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin asiakas-

palvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neu-

vontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapal-

veluun kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-

tosta pyydetään esittämään viimeistään 2.2.2018. Niille, jotka ovat mie-

lipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähete-

tään tieto lautakunnan päätöksistä. 

 

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-

jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun-

gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kir-

jaamo@hel.fi. 

 

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee 

sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-

linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.  

 

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus. 

Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-

vattu viimeisellä sivulla. 

 

Osalliset 

 

Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

 seurat ja yhdistykset  

 Kalasataman asukasyhdistys ry, Merihaka-seura, Kallio-seura, 

Kruununhaan asukasyhdistys, Katajanokkaseura 

 Helsingin Yrittäjät 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin Satama 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus) 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) 

 pelastuslaitos 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Helsinki 

 

Vaikutusten arviointi 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-

tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, maisemaan, virkistykseen, liiken-

teeseen, meriveden virtauksiin ja teknisen huollon järjestämiseen ja laa-

ditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten ar-

vioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osal-

listuvat kaupungin asiantuntijat.  

Suunnittelun taustatietoa  

 

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavoitus on tullut vireille kaupun-

gin aloitteesta.  

 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1982-2015) ja 

niissä alue on merkitty satama-alueeksi, katualueeksi, katuaukioksi ja 

vesialueeksi.  

 

Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaavassa vuodelta 2008 

alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi, kelluvien asuinra-

kennusten alueeksi, julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi, venesa-

tama-alueeksi, virkistysalueeksi ja vesialueeksi. Lisäksi alueen rannoille 

on osoitettu virkistysreitti. 

 

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostaloval-

taiseksi alueeksi, virkistysalueeksi ja vesialueeksi. 

 

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue 

on merkitty kantakaupunki C2 alueeksi, jonka läpi on johdettu pikaraitio-

tieyhteys sekä baanaverkko. 

 

Alue on entistä satamakenttää ja siellä sijaitsee nykyisin kesäaikaan toi-

miva Ihana-kahvila, Sompasauna, maalle nostettuja veneitä ja laivoja 

sekä maa-ainesten varastointialuetta.  

Lisätiedot suunnittelijoilta 

 

Maankäyttö  

Salla Hoppu, arkkitehti, p. (09) 310 37240, salla.hoppu@hel.fi 

 

Liikenne 

Riikka Österlund, insinööri, p. (09) 310 37312, riikka.osterlund@hel.fi 

 

Teknistaloudelliset asiat 

Kaarina Laakso, insinööri, p. (09) 310 37250, kaarina.laakso@hel.fi 
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Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-

book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä 

Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta 

www.hel.fi/suunnitelmavahti.  

 

  

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 2016 kaupungin aloitteesta

•suunnittelusta on tiedotettu vuosien 2016 ja 2017 kaavoituskatsauksissa 

OAS ja luonnos OAS ja luonnos 

•OAS, kaavaluonnos ja muuta aineistoa nähtävillä 15.1.–2.2.2018 , asukastilaisuus 23.1.2018 
Kalasataman koulussa

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

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

EhdotusEhdotus

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta keväällä 2018 

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

•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen 
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla 
www.hel.fi/kaavakuulutukset

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

•muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa

HyväksyminenHyväksyminen

•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.


