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

 

 

JÄTKÄSAAREN KESKUSKORTTELI, ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Jätkäsaaren ytimeen suunnitellaan keskuskorttelia sekä Saukonto-

rin laajentamista. Keskuskortteliin on kaavailtu sijoittuvaksi päivit-

täistavarakauppa, liike- ja toimitiloja sekä asumista. Suunnitel-

massa korttelin reunoja rajaa viisikerroksinen jalustaosa, jonka 

kulmista nousee kolme tornia, jotka ovat 24-, 18- ja 16-kerroksisia. 

Hankkeen lähtökohdista keskustellaan keskustakirjasto Oodissa 

19. marraskuuta.  

 

Suunnittelun tavoitteet ja alue  

 

   
 

Asemakaavan muutos koskee nykyään raitiovaunujen päätepysäkkinä 

ja kääntöpaikkana toimivaa aluetta, josta muodostetaan Jätkäsaaren 

keskuskortteli ja Saukontorin etelälaita. Tavoitteena on mahdollistaa 

asumista, kaupallisia palveluja ja toimitiloja sisältävän korttelin rakenta-

minen. 
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Osallistuminen ja aineistot 

 

Asukastilaisuus pidetään osana Uutta kantakaupunkia -tilaisuutta kes-

kustakirjasto Oodissa (Töölönlahdenkatu 4) 19.11.2019 klo 15–19.  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (ase-

makaavaluonnos, selostusluonnos, havainnekuvia, ideasuunnitelma) on 

esillä 11.11.–2.12.2019 seuraavissa paikoissa: 

 Infokeskus ja kirjasto Huutokonttorissa, 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). Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin kartta-

palveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-

tosta pyydetään esittämään viimeistään 2.12.2019. 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, avoinna arkisin ma–pe klo 8.15–16) tai 

sähköpostilla 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 

 Helsingin seurakuntayhtymä 

 Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 

 Helsingin seudun kauppakamari 

 Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin Satama Oy 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus) 

 

Vaikutusten arviointi 

 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-

tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, maisemaan, varjostavuuteen, 

tuulisuuteen, meluun, liikenteeseen sekä palveluihin ja laaditaan tarvit-

tavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. 

Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kau-

pungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.  

 

Suunnittelun taustatietoa  

 

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueen. Kaavoitus on tullut vireille kau-

pungin aloitteesta. Asemakaavaluonnos viedään kaupunkiympäristölau-

takunnan hyväksyttäväksi, minkä jälkeen hankkeelle etsitään toteuttaja 

tarjouskilpailulla. Sen jälkeen kaupunki valmistelee luonnoksen pohjalta 

asemakaavaehdotuksen yhteistyössä tarjouskilpailun voittajan kanssa. 

 

Voimassa olevassa asemakaavassa (1979) alue on merkitty satama-

alueeksi ja satamatoimintaa palvelevien varastorakennusten korttelialu-

eeksi. 

 

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty 

keskustana, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, 

kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- 

ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Voimassa ole-

vassa Jätkäsaaren osayleiskaavassa alue on merkitty alueeksi, joka va-

rataan lähipalveluille, asunnoille ja työpaikoille. Työpaikkarakentamisen 

tulee olla ympäristövaikutuksiltaan liike-, toimisto- ja näihin verrattavia 

tiloja. 

 

Alueella sijaitsee nykyisin raitiolinjojen 8 ja 9 päätepysäkit sekä kään-

töympyrät. 

 

Lisätiedot suunnittelijoilta 

 

Maankäyttö  

Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, arkkitehti, p. (09) 310 37195,  

matti.kaijansinkko@hel.fi 

 

Liikenne 

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

teemu.vuohtoniemi@hel.fi 

 

Teknistaloudelliset asiat 

Kati Immonen, insinööri, p. (09) 310 37254, kati.immonen@hel.fi 

 



   4 (5) 

  

 

 

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 25.10.2019 
 
Matti Kaijansinkko 

tiimipäällikkö 

 

  

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 ja luonnos 

• OAS, asemakaavaluonnos ja muuta aineistoa nähtävillä 11.11.–2.12.2019, asukastilaisuus 
19.11.2019 Oodissa 

• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin Uu-
tiset -lehdessä 

• mahdollisuus esittää mielipiteitä 

• kaavaluonnos esitellään lautakunnalle arviolta talvella 2020 

 

▼ 

Ehdotus 
• kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta vuonna 2022 

• 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 

• kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuu-
lutukset 

• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot  
• muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa 

 

▼ 

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.  
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