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Kaupunkisuunnitteluviraston tarkistettu esitys kaupunginhallituk-
selle Herttoniemen yritysalueen Puusepänkadun kortteleiden ase-
makaavan muutokseksi (nro 12366)

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Ksv 1086_6, karttaruutu 675501/675502

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 2.2.2016 päivättyä 43. kau-
punginosan (Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue) korttelin 43057 tont-
tien 7, 8, 10, 11, 12 ja 13, korttelin 43061 tontin 6 sekä katualueiden 
asemakaavaehdotuksen (muodostuvat uudet korttelit 43077 ja 43081) 
asemakaavan muutosehdotusta nro 12366. Kaavaehdotukseen tehdyt 
muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostukses-
ta.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muu-
tokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uu-
delleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallinto-
kuntien kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erik-
seen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksella korttelin 43057 nykyiset ohjeelliset tontit 7, 
8, 10, 11 ja 12 muutetaan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten 
korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Saman kortte-
lin tontti 9 on jo aikaisemmassa asemakaavan muutoksessa (nro 
12346, voimaantulo 4.12.2015) kaavoitettu asuinrakentamista varten. 
Nykyisten kortteleiden 43057 ja 43061 läpi linjataan uusi itä-länsisuun-
tainen jalankulun ja polkupyöräliikenteen katualue.

Uuden asuinkerrosalan (AK) määrä on yhteensä 56 650 k-m², josta vä-
hintään 1 600 k-m² on mm. liiketiloina käytettäviä monikäyttötiloja. AK-
korttelialueiden yhteenlaskettu tehokkuuslukema on e = 2,3. Arvioitu 
asukasmäärä on 1 400.

Kaavan toteuttaminen mahdollistaa yhdyskuntarakennetta tiivistävän 
asuntorakentamisen kaupunginosakeskuksen ja julkisen liikenteen ter-
minaalin läheisyydessä.

Asemakaava ohjaa vaihteleviin rakennusten ja rakennusosien korkeuk-
siin sekä vaihteleviin julkisivujen käsittelyihin. Kaupunkikuvallisena ta-
voitteena on ympäröivään, esteettisesti kirjavaan yritysalueeseen posi-
tiivisella tavalla sopeutuva uudisrakentaminen.



Helsingin kaupunki Lausunto 2 (4)
Kaupunkisuunnitteluvirasto

28.6.2016
Virastopäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu +358 9 310 37409 FI02012566

Korttelin 43057 tontit 4 ja 5 (voimassa olevassa kaavassa yhtenäinen 
tontti 12) sekä 10 ovat yksityisomistuksessa. Muut muutosalueen tontit 
ja alueet ovat kaupungin omistuksessa. Kaavoitustyö on käynnistetty 
kaupungin, maanomistajien ja kiinteistönhaltijoiden aloitteesta. Kaava-
ratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lau-
sunnot. Muistutuksia ei esitetty. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, 
jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä lu-
vussa ja erillisessä liitteessä. 

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Herttoniemen yritysalueen 
suunnitteluperiaatteet tulevien asemakaavamuutosten pohjaksi 
10.11.2015.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, missä yritysalu-
een toiminnot kohtaavat metroaseman läheisyyteen keskittyneet kau-
palliset palvelut ja Herttoniemenrannan asuinalueen. Muutosaluetta ja 
yritysalueen eteläosaa leimaa kaupunkikuvan keskeneräisyys lukuisten 
rakentamattomien tai vajaakäyttöisten kiinteistöjen vuoksi.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1981–1995). Kort-
telin 43057 ohjeelliset tontit 7, 8, 10, 11 ja 12 ovat voimassa olevassa 
kaavassa teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialuetta 
(TKT). Tontti 43057/13 on autopaikkojen korttelialuetta (LPA). Korttelin 
tontti 43061/6 on teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialuetta.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausun-
noista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
2.2.2016 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 26.2.–
1.4.2016.
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Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähkö-
verkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 
(HSY), yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, ympäristö-
lautakunnan ja kaupunginmuseon lausunnot sekä kiinteistöviraston 
tonttiosaston kannanotto. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

HSY:n lausunto kohdistui mm. sekavesiviemärin siirtämiseen ja jäte-
huollon järjestämiseen. Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui 
mm. Sorvaajankujalle rakennettavan kansirakenteeseen. Pelastuslau-
takunnan lausunto kohdistui pelastusajoneuvojen ajoyhteyksiin, palove-
siaseman sijoittamiseen alueelle ja viherhuoneiden paloturvallisuuden 
huomioimiseen. 

Kaupunginmuseon lausunnossa esitettiin, että tontilla 43057/4 (Puuse-
pänkatu 3) sijaitseva mahdollisesti 1. maailmansodan aikainen, mutta 
todennäköisemmin 2. maailmansodan aikainen luola ei estä suunnitel-
tua rakentamista paikalla, mutta se tulee dokumentoida ennen tuhoutu-
mista.

Kiinteistöviraston tonttiosaston kannanotossa todetaan, että yksityiselle 
maanomistajalle aiheutuu kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituk-
sen 9.6.2014 (685 §) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista mer-
kittävää hyötyä, joten tonttiosasto käy mainitun päätöksen mukaiset 
neuvottelut. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tule jatkaa ennen kuin neu-
vottelut on käyty. Kiinteistöviraston puolesta ei ole muuta huomautta-
mista asemakaavaehdotuksesta nro 12366. 

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: taidemuseo, asunto-
tuotantotoimisto, Helen Oy.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mu-
kaan. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti liitteessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaselos-
tusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta sekä kau-
punginmuseon lausunnon johdosta.
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Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa yleisten alueiden rakentamisesta 900 000 euroa ja se-
kavesiviemärin siirtämisestä 120 000 euroa. Elisan puhelinkeskuksen 
siirtämisen kustannukset ovat arviolta 2 miljoonaa euroa. Siirrosta ai-
heutuvien kustannusten jakautuminen kaupungin, tontinhaltijoiden ja 
Elisan kesken selviää maankäyttöneuvotteluiden ja rakentamisen aika-
taulujen perusteella. Kustannukset eivät sisällä mahdollisia maaperän 
kunnostamisesta kaupungille aiheutuvia kustannuksia. 

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Outi Karsimus Annukka Lindroos
vs. virastopäällikkö vs. asemakaavapäällikkö
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