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KAASUKELLONPUISTON KORTTELIT
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Suvilahden
itäpuolelle sijoittuvaa aluetta, joka rajautuu
Suvilahden alueeseen, Kalasataman kes-
kukseen, Kalasatamanpuistoon sekä Hana-
saaren voimalaitokseen. Alueen kokonais-
pinta-ala on 4,9 ha.

Nykytilanne

Nykyisin alueella on pysäköintiä, huolto-
asema ja varastorakennus. Alue on entistä
satamatoimintojen aluetta.

Mitä alueelle suunnitellaan

Alueelle on suunnitteilla toimitila- ja asuin-
kortteleita sekä puisto. Lisäksi alueelle on
mahdollista sijoittaa yleisiä rakennuksia, joi-
hin voi sijoittua esimerkiksi opetus- tai kult-
tuuritoimintaa.

Tavoitteena on, että alueelle rakentuu Kala-
sataman kaupunkirakennetta täydentäviä
kantakaupunkimaisia, pääosin 6-8 kerrosta
korkeita asuin- ja toimitilakortteleita. Alueen
keskelle on suunnitteilla Suvilahden ja Kala-
satamanpuiston yhdistävä puistoakseli,
Kaasukellonpuisto.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa neljä asemakaavaa
vuosilta 1956–2009. Voimassa olevissa
asemakaavoissa alue on satamatoimintojen
aluetta, tehdaskorttelia sekä toimitila-aluetta.

Voimassa olevassa Sörnäistenrannan-
Hermanninrannan osayleiskaavassa vuodel-
ta 2008 alue on palvelujen ja hallinnon sekä
keskustatoimintojen aluetta, virkistysaluetta
ja energiahuollon aluetta.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia kaupunkirakenteeseen, kaupunkiku-
vaan, maisemaan, liikenteeseen, yhdyskun-
tatalouteen ja teknisen huollon järjestämi-
seen.

Vaikutusten arvioinnissa käytetään apuna
suunnitelmaa havainnollistavaa materiaalia,
esimerkiksi pienoismallia ja havainnekuvia.

Melua alueella arvioidaan tietokonemallin-
nuksen avulla.

Teknistaloudellisia ja ympäristöterveydellisiä
vaikutuksia arvioidaan maaperätutkimuksin.

Lisäksi arvioidaan suunnitelman rakenne-
teknistä ja taloudellista toteuttamiskelpoi-
suutta.
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Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lä-
hetetty osallisille. Kaavaluonnos ja osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma on esillä
29.8.–16.9.:
 Kallion kirjastossa, Viides linja 11
 Vallilan kirjastossa, Päijänteentie 5
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-

koulukatu 3, 1. krs
 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupunginta-

lo, Pohjoisesplanadi 11–13
 www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt.

Keskustelutilaisuus on tiistaina 6.9. klo
17.30–19.00 kaupunkisuunnitteluviraston
info- ja näyttelykeskus Laiturilla, Narinkka 2.
Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupun-
kisuunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen
viimeistään 16.9.2011 kirjallisesti osoittee-
seen:

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto,
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta alueelle valmistellaan korttelikohtai-
set kaavaehdotukset. Tavoitteena on, että

alueen ensimmäiset kaavaehdotukset esitel-
lään kaupunkisuunnittelulautakunnalle
vuonna 2012.

Lautakunnan puoltamat ehdotukset asete-
taan julkisesti nähtäville ja niistä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotukses-
ta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaika-
na.

Tavoitteena on, että alueen ensimmäiset
kaavaehdotukset ovat kaupunginhallituksen
ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä vuon-
na 2013.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Hermanni-Vallila seura, Helsingin kau-

punginosayhdistykset ry, Kallio-seura ry,
Merihaka-seura

 Helsingin Yrittäjät ry, Helsingin Vanhan-
kaupungin Yrittäjät ry, Helsingin seudun
kauppakamari

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: Hel-
singin Energia, Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut/Vesi, kaupunginmuseo, kiin-
teistövirasto, Helsingin kaupungin liiken-
nelaitos, Helsingin seudun liikenne, Hel-
singin tukkutori, liikuntavirasto, opetusvi-
rasto, pelastuslaitos, rakennusvalvonta-
virasto, rakennusvirasto, sosiaalivirasto,
talous- ja suunnittelukeskus, ympäristö-
keskus

 muut asiantuntijaviranomaiset: Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palvelusta:
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla.
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Suunnittelun etenemisestä sekä osallistu-
mismahdollisuuksista tiedotetaan:
 kirjeillä osallisille
 Helsingin Uutisissa
 www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Salla Hoppu
puhelin 310 37240
sähköposti salla.hoppu(a)hel.fi

projektipäällikkö Tuomas Hakala
puhelin 310 37205
sähköposti tuomas.hakala(a)hel.fi

liikennesuunnittelija, insinööri
Johanna Iivonen
puhelin 310 37145
sähköposti johanna.iivonen(a)hel.fi

diplomi-insinööri Kaarina Laakso
 teknistaloudellinen toimisto
puhelin 310 37250
sähköposti kaarina.laakso(a)hel.fi


