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Helsingin kaupungin kirjaamo
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala
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Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt
lausuntoa Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Itäkeskus) korttelia
45272 sekä raideliikenne- ja katualueita (muodostuva uusi kortteli 45057) koskevasta
asemaakaavan muutosehdotuksesta.

Asemakaavaselostuksessa todetaan asemakaavan muutosehdotuksesta mm.
seuraavaa:

- ja bussiaseman
aluetta, jota on kehitys- ja kaavahankkeen yhteydessä päätetty kutsua Itäkeskuksen
Jokerikortteliksi alueelle 2020-luvulla rakennettavan pikaraitiotie Raide-Jokerin
päätepysäkin mukaan. Kaavan muutosalue ulottuu teknisluontoisten muutosten
osalta myös Jokerikorttelin ulkopuolelle.

Helsingin kaupunki kutsui keväällä 2018 kumppaneita kehittämään Itäkeskuksen
Jokerikorttelin aluetta. Ilmoittautuneita oli kolme. Suunnitteluvarausta esitettiin
toukokuussa 2019 YIT Suomi Oy:n ja Sato-Asunnot Oy:n muodostamalle konsortiolle
korttelin toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Suunnitteluvarauksesta
päätettiin kaupunginhallituksessa 19.8.2019. YIT Suomi Oy / Punos on tehnyt
kaavamuutoshakemuksen lokakuussa 2019.

Asemakaavan muutos mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja monipuolisten
toimintojen, kuten liike-, toimisto-, palvelu- ja majoitustilojen sekä asuntojen
rakentamisen itäisen Helsingin tärkeimmässä joukkoliikenteen solmukohdassa.
Kaavamuutos mahdollistaa lisäksi alueella olevan joukkoliikenneterminaalin
uusimisen ja siten joukkoliikennepalveluiden laatutason nostamisen.

Alueelle on suunnitteilla monitoimintainen rakennus, jonka ensimmäisessä
kerroksessa sijaitsee joukkoliikenteen uusi lippuhalli ja siihen liittyviä muita tiloja
kuten liiketiloja. Toisessa kerroksessa sijaitsee liike-, palvelu- ja toimistotiloja. Toisen
kerroksen yläpuolelle sijoittuu asuntoja ja hotellin tiloja sekä laaja kattopiha
asukkaiden käyttöön. Rakennuksen muodostamaan katutason katettuun ulkotilaan
sijoittuu bussien ja Raide-Jokerin laitureita. Rakennuksen ja katutason
kansirakenteen alapuolella sijaitsee nykyinen metroaseman laiturialue ja pysäköinnin
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tiloja, joita on yläpuolisen hankkeen takia muutettava rakenteiden osalta ja osittain
muutettava tekniikan ja varastoinnin tiloiksi.

Kaavan muutosalueeseen kuuluu uuden hybridikortteli lisäksi viereinen
toimistotalotontti ja melko laajalti katu-

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan
seuraavaa:

Alueella sijaitsee betonirakenteinen hulevesikanaali 1300 x 1600 ja tunneli, jossa on
vesijohto NS 400.

Rakentaminen ei saa häiritä olemassa olevan putkitunnelin rakenteita, toimintaa tai
huoltamista. Päälle rakentamisen yhteydessä tulee olla yhteydessä johtojen ja

päälle rakentamista tulee olla yhteydessä johtojen ja putkien omistajaan."

Lisätietoja antaa alueinsinööri Sini Lehtonen, puh. (09) 1561 3054.

Jyrki Kaija
vt. osastonjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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