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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

KALASATAMAN YHTEISKERHOTILA, ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Kalasataman palveluyhtiöiden on tarkoitus rakentaa yhteiskerhotila alueen asukkaiden yhteiseen käyttöön. Suunnitelmassa rakennus sijoittuu Kalasatamanpuiston lounaiskulmaan, jota Parrulaituri
ja Koksikatu rajaavat.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Kalasatamanpuiston lounaiskulman palvelurakennusten korttelialuetta sekä sitä ympäröiviä katu- ja puistoalueita. Tavoitteena on mahdollistaa Kalasataman yhteiskerhotilan rakentaminen tontilla aiemmin sijainneen, nyttemmin jo puretun, kolmekerroksisen satamarakennuksen tilalle. Tarkoituksena on muodostaa rakennuksesta osa Kalasatamanpuiston toiminnallista kokonaisuutta.
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.
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Osallistuminen ja aineistot
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (asemakaavaluonnos, selostusluonnos) on esillä 3.–21.8.2020 seuraavissa
paikoissa:
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa. Käyntiosoite on Sörnäistenkatu 1, ala-aula tai Työpajankatu 8,
ala-aula. Asiakaspalvelu muuttaa uusiin tiloihin Työpajankadulle elokuussa 2020, arviolta viikon 33 alusta. Tarkastathan ajantasaisen osoitetiedon ennen saapumistasi. Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa
(https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot).
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 21.8.2020. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma–pe klo 8.15–16) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.
Mielipiteet voi esittää suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia
etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään erillinen
neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä sivulla.
Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset
 Kalasataman asukasyhdistys ry
 Helsingin Yrittäjät
 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helsingin vanhusneuvosto
 Helsingin vammaisneuvosto
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
 Helsingin Satama Oy
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa kaupunkikuvaan, virkistykseen ja maisemaan ja
laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten
arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun
osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset
ja osalliset.
Suunnittelun taustatietoa
Helsingin kaupunki omistaa maa-alueen. Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta.
Voimassa olevassa asemakaavassa (2008) alue on merkitty palvelurakennusten korttelialueeksi, katu- ja puistoalueeksi sekä katuaukioksi/toriksi.
Voimassa olevassa Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaavassa (2008) alue on merkitty lähivirkistys- ja katualueeksi sekä katuaukioksi/toriksi.
Alueella, johon Kalasataman palvelurakennusta suunnitellaan, sijaitsi
aiemmin kolmekerroksinen, 1956–1960 suunniteltu satamahenkilökunnan sosiaalitilana toiminut rakennus. Rakennuksen laajoista rakenteellisista ongelmista johtuen se purettiin vuonna 2018. Nykyisin suunnittelualueella sijaitsee Kalasatamanpuistoa, Parrulaituria (katu), Koksikatua
sekä rakentamaton tontti 10588/1.
Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Riikka Elo, suunnittelija, p. (09) 310 27214, riikka.elo@hel.fi
Liikenne
Riikka Österlund, projektipäällikkö, p. (09) 310 37312,
riikka.osterlund@hel.fi
Teknistaloudelliset asiat
Kaarina Laakso, tiimipäällikkö, p. (09) 310 37250,
kaarina.laakso@hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37251,
jouni.kilpinen@hel.fi
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Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/suunnitelmavahti) sekä sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissä 29.6.2020
Matti Kaijansinkko
tiimipäällikkö
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Kaavoituksen eteneminen
Vireilletulo
•

kaavoitus on tullut vireille vuonna 2020 kaupungin aloitteesta

▼
OAS
•
•
•

OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 3.–21.8.2020
nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin Uutiset -lehdessä
mahdollisuus esittää mielipiteitä

▼
Ehdotus
•
•
•

kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville
julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset
mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot

▼
Hyväksyminen
• mielipiteisiin, lausuntoihin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy
karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat
• kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavan arviolta keväällä 2021
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana sekä niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa
• 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.

