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Kaupunkiympäristön toimiala   
Asemakaavoitus   

 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja 

missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin 

edetessä.  

 

KAUPPAKESKUS ITIKSEN VANHIMMAN RAKENNUSOSAN SUOJELU 

ASEMAKAAVANMUUTOKSELLA 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Kauppakeskus Itiksen vuonna 1984 valmistuneen osan julkisivujen 

ja katetun sisäkadun rakennustaiteellisesti arvokkaiden piirteiden 

kaavallista suojelua suunnitellaan. 

 

Suunnittelun tavoitteet ja alue  

 

 
 

Kaavamuutoksen tavoitteena on turvata Arkkitehdit Ky:n suunnitteleman 

vuonna 1984 valmistuneen kauppakeskuksen vanhimman osan raken-

nustaiteellisesti arvokkaiden julkisivujen ja katetun sisäkadun säilymi-

nen.  

 

Taustaa kaavamuutokselle 

 

Rakennustaiteen seura teki lokakuussa 2015 suojeluesityksen Tallin-

nanaukion ja metron liityntäterminaalin puoleisten julkisivujen alkupe-

räisten osien suojelusta. Museovirasto totesi vuonna 2016, että edellä 

mainittujen julkisivujen lisäksi suojelussa tulee ottaa huomioon julkisivu 
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kaakkoon sekä sisätiloista pasaasikäytävä ja kaakkoisjulkisivun lasinen 

porrastorni.  

 

Tammikuussa 2017 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kus katsoi rakennussuojelupäätöksessään, että suojelu tapahtuu maan-

käyttö- ja rakennuslain keinoin eli asemakaavallisella suojellulla raken-

nusperintölain mukaisen suojelun sijasta. 

 

Osallistuminen ja aineistot   

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineistoa (kaavaluon-

nos ja selostusluonnos liitteineen) on esillä 19.3.–13.4.2018 seuraa-

vissa paikoissa: 

 kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1 

 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 13.4.2018. Niille, jotka ovat 

mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lä-

hetetään tieto lautakunnan päätöksestä. 

 

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  

 Puotila-seura  

 Helsingin Yrittäjät 

 

 

 

 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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 asiantuntijaviranomaiset 

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus) 

 Museovirasto 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  

 

Vaikutusten arviointi 

 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-

tuksia muun muassa kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön ja laaditaan 

tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioi-

miseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistu-

vat kaupungin asiantuntijat. 

Suunnittelun taustatietoa  

 

Suunnittelualueen rakennus ja kiinteistö ovat yksityisomistuksessa. Ra-

kennus sijoittuu osittain ulokkeena kaupungin omistuksessa olevalle 

alueelle. Suunnittelualueen katualueet ovat kaupungin omistuksessa. 

Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta.   

 

Alueella on voimassa asemakaavoja vuosilta 1982–2005 ja niissä alue 

on pääosiltaan liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K).  

 

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoi-

mintoja alueeksi. 

 

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue 

on merkitty liike- ja palvelukeskustaksi.  

 

Alueella on voimassa rakennuskielto. 

Lisätiedot suunnittelijoilta 

 

Rakennussuojelu 

Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi 

 

Maankäyttö  

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

 

 

 
  

   

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–

 

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 kaupungin aloitteesta

OAS 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 19.3.-13.4.2018

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

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville

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

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta syksyllä vuonna 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

Hyväksyminen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä 
kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana

•hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen

•kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valittu tai valitukset on hylätty. 


