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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, jolloin OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

 

SAUKONKADUN ASUINKORTTELI, ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Jätkäsaaren länsiosaan, Saukonkadun varrelle, nykyisen kaavan 

toimistokorttelille varatulle alueelle suunnitellaan uusien 6–14 ker-

roksisten asuintalojen rakentamista. 

 

Suunnittelun tavoitteet ja alue  

 

 
 

Asemakaavan muutos koskee Jätkäsaaren länsiosassa Saukonlaiturin 

varrella sijaitsevaa korttelia 20062 ja katualuetta. Tavoitteena on mah-

dollistaa uusien 6–14 kerroksisten asuintalojen rakentaminen sekä 

suunnitella uusi puistoalue toimistotilarakennuksille varatulle korttelialu-

eelle. 

 

Osallistuminen ja aineistot 

 

Suunnittelijat ovat tavattavissa Helsingin kaupungin asemakaavoituspal-

velussa 4.10.2019 klo 15–16. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (kaa-

valuonnos) on esillä 23.9.–11.10.2019 seuraavissa paikoissa: 

 Jätkäsaaren Kirjasto ja infokeskus, Tyynenmerenkatu 1  

 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  

 

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-

lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma–to klo 9–16, 

pe 10–15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liitty-

vää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunni-

telmat. 

 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-

tosta pyydetään esittämään viimeistään 11.10.2019. Kirjalliset mielipi-

teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-

joisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma–pe klo 8.15–16) tai sähköpos-

tilla helsinki.kirjaamo@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, ym.  

 Jätkäsaari-seura ry 

 Helsingin Yrittäjät 

 Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin Satama Oy 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 

Vaikutusten arviointi 

 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-

tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-

vaan, Länsisataman kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen ja laaditaan 

tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioi-

miseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistu-

vat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osal-

liset.  

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

 

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavoitus on tullut vireille kaupun-

gin aloitteesta. 

 

Voimassa olevassa asemakaavassa 12020 (2014) alue on merkitty ka-

tualueeksi ja toimitilarakennusten korttelialueeksi (jolle saa rakentaa ve-

neiden korkeasäilytysrakennuksen). Kaavan mukaiselle toiminnalle ei 

löytynyt toteuttajaa.  

 

Jätkäsaaren osayleiskaavassa (2006) alue on merkitty asuntoval-

taiseksi alueeksi, julkisten palvelujen alueeksi ja puistoalueeksi. 

 

Suunnittelualue on nykyisin pääosin tavarasatamatoiminnoilta asuinra-

kentamista varten vapautunutta aluetta. Alueella sijaitsee väliaikaisesti 

maa-ainesten välivarastointia.  

Lisätiedot suunnittelijoilta 

 

Maankäyttö  

Raphael Padilha, suunnittelija, p. (09) 310 37495, 

raphael.padilha@hel.fi 

 

Liikenne 

Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37490, 

teemu.vuohtoniemi@hel.fi 

 

Teknistaloudelliset asiat 

Jarkko Nyman, insinööri, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi 

 

Julkiset ulkotilat, maisema  

Paula Hurme, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 26093, 

paula.hurme@hel.fi 

 

 
    

 

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla  

(www.hel.fi/suunnitelmavahti) sekä sosiaalisen median kanavissa  

(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp). 

 

 

 

Helsingissä 09.09.2019 

 
Matti Kaijansinkko 

tiimipäällikkö 

 

  

mailto:paula.hurme@hel.fi
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
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Kaavoituksen eteneminen 
 

Vireilletulo 
 

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 kaupungin aloitteesta 

 
 

▼ 
OAS 

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 23.9.–11.10.2019, suunnittelija tavattavissa 4.10.2019 
klo 15–16 Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelussa 

• 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, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään lau-
takunnalle arviolta keväällä 2020  

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

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

 

▼ 

Hyväksyminen  
• kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen  
• kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan 

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

• hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan 

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

 

 

 


