




ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS
ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO 12366
PÄIVÄTTY 2.2.2016

Asemakaavan muutos koskee:

Helsingin kaupungin
43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue)
korttelin 43057 tontteja 7, 8, 10, 11, 12 ja 13,
korttelin 43061 tonttia 6 sekä
katualueita
(muodostuvat uudet korttelit 43077 ja 43081)

Kaavan nimi: Puusepänkadun korttelit
Hankenumero: 1086_6
HEL 2014-004702

Laatija:
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

Vireilletulosta ilmoittaminen: 18.12.2012
Kaupunkisuunnittelulautakunta: 2.2.2016
Nähtävilläolo (MRL 65 §): 26.2. 1.4.2016
Kaupunkisuunnitteluvirasto: muutettu 28.6.2016
Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto
Voimaantulo:

Alueen sijainti:
Alue sijaitsee Herttoniemen yritysalueen eteläosassa.



i

LIITTEET

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Seurantalomake
Sijaintikartta
Ilmakuva
Asemakaavan muutoksen pienennös
Havainnekuva
Ote maakuntakaavasta
Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
Ote Yleiskaava 2002:sta
Ote Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta (Kslk:n päätös
14.6.2016)
Ote ajantasa-asemakaavasta
Maaperä
Vesihuolto
Energiahuolto ja tietoliikenne
Liikennesuunnitelma
Pelastusajokaavio
Havainneaineisto
Korttelikortit
Meluselvitys
Linnanrakentajantie 6, viitesuunnitelma 14.11.2014
Linnanrakentajantie 6, rakennushistoriallinen selvitys 14.11.2014
Puusepänportti (Puusepänkatu 3 5), viitesuunnitelma 26.11.2015
Kirvesmiehenkatu 4, viitesuunnitelma 26.10.2015

MUU KAAVAA KOSKEVA AINEISTO

Puusepänkadun korttelin ja sen lähialueen maaperäselvitys, (kartoitus
alueen maaperän pilaantuneisuustiedoista), Leppänen, Marja, Kaupun-
kisuunnitteluvirasto, teknistaloudellinen toimisto, 23.6.2014

Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, Kirvesmiehenkatu 2, Maaperän
kunnostuksen toimenpideraportti, Golder Associates Oy, 20.9.2011

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, Ympäristötekninen tut-
kimusraportti, Puusepänkadun korttelit, Vahanen Environment Oy,
5.5.2015

Vuorovaikutusraportti



ii

YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto:

arkkitehti Mikko Näveri
toimistopäällikkö Anri Linden
liikenneinsinööri Eeva Väistö (liikennesuunnittelu)
insinööri Peik Salonen (teknillistaloudellinen suunnittelu)
diplomi-insinööri Kaarina Laakso (pilaantuneet maat)
diplomi-insinööri Matti Neuvonen (liikenteen ympäristöhäiriöt)
arkkitehti Leena Makkonen (rakennussuojelu)
suunnitteluavustaja Jaana Collanus
suunnitteluavustaja Sirkka Hinkkanen



1

1
TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutoksella korttelin 43057 ohjeelliset tontit 7, 8, 10, 11
ja 12 muutetaan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialu-
eesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Saman korttelin tontti 9
on jo aikaisemmassa asemakaavan muutoksessa (nro 12346, voi-
maantulo 4.12.2015) kaavoitettu asuinrakentamista varten.

Nykyisellä tontilla 8 oleva entinen juuresvarasto puretaan osittain ja
suojellaan osittain. Kaavamuutos mahdollistaa asuntojen ja liiketilojen
rakentamisen suojellun rakennusosan sisälle. Nykyisellä tontilla 7 oleva
puhelinasemarakennus puretaan ja sen toiminnot siirretään toisaalle
korttelissa.

Nykyisten kortteleiden 43057 ja 43061 läpi linjataan uusi itä-länsi-suun-
tainen jalankulun ja polkupyöräliikenteen katualue (Sorvaajankuja).

Ammattikoulukäytössä tällä hetkellä olevalla tontilla 43061/6 muutetaan
ainoastaan tontin pohjoisosaa raitin linjaamisen vuoksi. Muilta osin ton-
tin käyttö säilyy ennallaan.

Kirvesmiehenkadun itälaitaan rakennetaan yhtenäinen uuteen jalkakäy-
tävään rajautuva parkkipaikkojen ja puuistutusten rivistö. Linnanraken-
tajantien ja Abraham Wetterin tien risteyksen pohjoislaidalle rakenne-
taan pieni aukio.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin, maanomistajien ja kiinteistön-
haltijoiden aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta on esitetty 6 mielipidettä.

Asemakaavan valmisteluaineistoa on pidetty nähtävänä kaupunkisuun-
nitteluvirastossa, kaupungintalon ilmoitustaululla, Herttoniemen kirjas-
tossa ja viraston internetsivuilla. Kaavan valmisteluaineistosta on esi-
tetty 6 mielipidettä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti asemakaavan muutosehdotuksen
hyväksymistä.
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Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lau-
sunnot. Muistutuksia ei esitetty. Asemakaavan muutosehdotukseen
tehtiin muutoksia, jotka on selostettu kohdassa Suunnittelun vaiheet.

2
LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavan muutosta koskee 2 erityistavoitetta:
 Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen

ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.
 Alueiden käytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyö-

räilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta,
turvallisuutta ja laatua.

Helsingin seudun erityistavoitteita ovat:
 Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käytössä

varmistettava tonttimaan riittävyys.

Kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuotannolla on hyvät edellytyk-
set toteutua sekä valmiiksi rakennetun katuympäristön ja palveluverkon
että rakentamisvalmiuden osalta. Kaava-alue sijoittuu metroliikenteen
palvelualueelle.

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen ja taajamatoiminto-
jen aluetta.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta ja
tiivistettävää aluetta.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta.
Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (Kslk:n päätös 14.6.2016)
alue on liike- ja palvelukeskusta-aluetta. Nyt laadittu asemakaavan
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muutos on voimassa olevan yleiskaavan ja uuden yleiskaavaehdotuk-
sen mukainen.

Suunnitteluperiaatteet

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Herttoniemen yritysalueen
suunnitteluperiaatteet tulevien asemakaavamuutosten pohjaksi
10.11.2015. Kaavan muutosalue sijaitsee suunnitteluperiaatteiden se-
koittuneiden toimintojen keskusta-alueella ja on käyttötarkoituksiltaan
merkitty asuntovaltaiseksi

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat nro 10081 (voimaantulo 24.9.1993)
nro 8238 (voimaantulo 25.9.1981) ja 10264 (voimaantulo 28.7.1995).
Korttelin 43057 ohjeelliset tontit 7, 8, 10, 11 ja 12 ovat voimassa ole-
vassa kaavassa teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialu-
etta (TKT). Tonttien tehokkuuslukema on e = 2,0. Tontti 43057/13 on
autopaikkojen korttelialuetta (LPA). Korttelin tontti 43061/6 on teolli-
suus- ja/tai varastorakennusten korttelialuetta, tehokkuusluku on
e = 2,0. Kaavamuutosalue ulottuu vähäisiltä osin asemakaavan nro
10264 katualueelle.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin
mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi (laatimiseksi).

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 2.10.2015.

Maanomistus

Korttelin 43057 tontit 4 ja 5 (olevassa kaavassa ohjeellinen tontti 12) ja
10 ovat yksityisomistuksessa. Muut muutosalueen tontit ja alueet ovat
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kaupungin omistuksessa. Tontit 43057/7, 8 ja 11 sekä tontti 43061/6 on
vuokrattu pitkäaikaisella sopimuksella.

Alueen yleiskuvaus

Alue sijaitsee Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, missä yritysalu-
een (entisen teollisuusalueen) toiminnot kohtaavat metroaseman lähei-
syyteen keskittyneet kaupalliset palvelut ja Herttoniemenrannan asuin-
alueen. Yritysalueen eteläosaa leimaa yleisesti ottaen kaupunkikuvan
keskeneräisyys lukuisten rakentamattomien tai vajaakäyttöisten kiin-
teistöjen vuoksi.

Rakennettu ympäristö

Korttelin 43057 tilanne on rakennetun ympäristön kannalta hyvin kir-
java. Tontilla 4 vielä 2000-luvun alussa ollut rakennuskanta on purettu
pois ja tontti on tyhjillään. Tontilla 5 on 1950-luvulla rakennettu piente-
ollisuusrakennus, 1960-luvulla valmistunut pieni konttorirakennus ja
myöhemmin rakennettu vaatimaton varastohalli. Tontilla 7 on pieni pu-
helinasemarakennus, jonka ensimmäinen rakennusosa on valmistunut
1940-luvulla. Puhelinasemaa on muutettu ja laajennettu seuranneina
vuosikymmeninä. Rakennus on edelleen alkuperäistä vastaavassa käy-
tössä. Tontilla 8 on entisenä juuresvarastona tunnettu rakennus, jonka
ensimmäiset rakennusvaiheet sijoittuvat puhelinaseman tapaan 1940-
luvulle. Myös juuresvaraston rakennusta on laajennettu ja muutettu
vuosien saatossa. Tontilla 10 on pienteollisuustalo 1950-luvulta ja toi-
mistotalo 1990-luvulta. Tontilla 11 on varasto- ja toimistotalo 2000-lu-
vulta.

Kirvesmiehenkadun itäpuolella tontilla 43061/6 on entinen autokaupan
rakennus, jossa tällä hetkellä sijaitsee Stadin ammattiopiston kone-,
metalli- ja rakennusalan koulutuksen toimipiste. 1960-luvulla rakennet-
tua kiinteistöä on vuonna 2012 laajennettu halliosalla.

Muutosalueen naapurustossa on kooltaan, käytöltään, iältään ja kun-
noltaan vaihtelevaa rakennuskantaa.

Muutosalueen rakennuksista ja niiden historiasta on lisää tietoja selos-
tuksen liitteenä olevassa kaavamuutoksen havainneaineistossa ja ra-
kennushistoriaselvityksessä.



5

Liikenne

Alueella on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Kävelymatka tonteilta Hertto-
niemen metroasemalle on noin 500 m. Lähimmät bussipysäkit sijaitse-
vat Linnanrakentajantiellä, Sorvaajankadulla ja Abraham Wetterin tiellä.

Myös pyöräliikenteen yhteydet ovat hyvät. Lähimmät pyöräilyn laatu-
käytävät on suunniteltu kulkemaan Itäväylän ja Linnanrakentajantien
varressa.

Puusepänkadun liikennemäärä vaihtelee kadun eteläpään noin 500
ajoneuvosta vuorokaudessa 3 500 ajoneuvoon vuorokaudessa. Kirves-
miehenkadun liikennemäärä on noin 500 ajon./vrk, Abraham Wetterin
tien noin 12 900 ajon./vrk ja Linnanrakentajantiellä noin 23 400
ajon./vrk. Puusepänkadulla kulkee yritysalueesta johtuen normaalia
enemmän raskasta liikennettä.

Suunnittelualueen tonttikatujen pysäköinti on pääosin asiointipysäköin-
tiä ja vähäisemmässä määrin alueen yritysten työntekijöiden pysäköin-
tiä.

Palvelut

Muutosalueen nykyisissä rakennuksissa ja alueen välittömässä lähei-
syydessä on Herttoniemen yritysalueelle tyypillisiä erikoistavaraliikkeitä
ja autokaupan liikkeitä. Metroaseman seutu kaupallisine palveluineen
sekä Herttoniemen ala-aste, liikuntahalli ja liikuntapuisto ovat lyhyen
kävelyetäisyyden päässä.

Suojelukohteet

Muutosalueen rakennuksia ei ole suojeltu voimassa olevissa kaa-
voissa.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Maaperä, kallioperä, pohjavesi sekä niiden pilaantuminen

Alueen itäpuolisen osan maaperä on kitkamaata, jossa maakerroksen
paksuus tiiviin kerroksen yläpuolella on yli metri. Keskialueella esiintyy
moreenikerroksen yläpuolinen savialue, jossa maakerroksen arvioitu
paksuus on 1 3 metriä. Länsiosassa maaperä on savialueen yläpuo-
lista täytemaata, jossa savikerroksen arvioitu paksuus on 3 7 metriä ja
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yläpuolisen täytemaakerroksen 1 3 metriä. Pohjaveden korkeus lähim-
missä havaintopisteissä Abraham Wetterin tiellä on vaihdellut välillä

74.

Alueella on aiemmin toiminut teollisuutta, kuten kattohuopatehdas. Kir-
vesmiehenkatu 2 tontilla on rakennusten purkutöiden yhteydessä ha-
vaittu etupäässä lämmitysöljyllä pilaantunutta maata, joka on osin kun-
nostettu vuonna 2011. Pilaantuneisuuden arveltiin mahdollisesti levin-
neen myös viereiselle tontille. Maaperää kuormittavaa toimintaa on ol-
lut myös Abraham Wetterintie 4 tontilla, jolla on aiemmin toiminut auto-
korjaamo sekä polttonesteen jakeluasema. Jakeluaseman kohdalta on
kunnostettu öljyistä maata 1990-luvun lopussa. Yksityisessä omistuk-
sessa olevalta tontilta 43057/4 ei ole ollut käytettävissä maaperän pi-
laantuneisuuden tutkimustietoja. Puusepänkadun korttelien alue on lä-
hellä Herttoniemenrannan aluetta, jolla on 1990-luvulla kunnostettu
maaperää laajamittaisesti aiemman öljysatamatoiminnan loppumisen
jälkeen.

Ympäristöhäiriöt

Viereisten katujen ajoneuvoliikenne aiheuttaa kaava-alueelle melua ja
heikentää alueen ilmanlaatua. Nykytilanteessa kaavamuutosalue on
lähes kauttaaltaan liikenteen melualuetta, jossa päiväajan keskiääni-
taso ylittää 55 dB. Voimakkainta melu on Linnanrakentajantien var-
ressa, missä päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan lähes 70 dB.
Linnanrakentajantien varressa myös liikenneperäisten epäpuhtauksien
pitoisuudet ovat suurimmillaan. Typpidioksidin ja hengitettävien hiuk-
kasten ohjearvotaso voi ylittyä Linnanrakentajantien kaltaisen vilkkaan
kadun lähiympäristössä.

3
TAVOITTEET

Taustaa

Muutosalueen kortteliin 43057 on voimassa olevassa kaavassa suunni-
teltu rakennettavan useamman tontin kattava, yhteishankkeeseen pe-
rustunut toimisto- ja pienteollisuusrakennusten kompleksi. Kaupungin
omistamalle yleisten rakennusten tontille voimassa olevassa kaavassa
on suunniteltu sijoitettavan Energialaitoksen sähköasema ja toinen ylei-
nen rakennus, jota varten kaavaa laadittaessa ei ollut hanketta tie-
dossa. Asemakaavan voimaantulon jälkeen (1993) uudisrakentamista
on kuitenkin tapahtunut vain tontille 11, jonne valmistui vuonna 2006
varasto- ja konttorirakennus. Tonteilta 4 ja 9 on purettu 2000-luvulla
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koko rakennuskanta pois, ja tontit ovat nyt tyhjillään. Voimassa oleva
kaava on siten jäänyt pääasiassa toteutumatta.

Tontilla 8 sijaitseva entinen juuresvaraston rakennus on omistajan mu-
kaan tekniseltä kunnoltaan mittavan peruskorjauksen ja modernisoinnin
tarpeessa. Omistaja ei pidä investointia rakennuksen ja tontin nykykäy-
tössä taloudellisesti mahdollisena.

Kortteli 43057 kuuluu yleiskaavallisesti Herttoniemen keskusta-aluee-
seen ja on sijainniltaan näkyvä ja keskeinen, mutta ei rakentamisen te-
hokkuudeltaan eikä ulkoiselta olemukseltaan vastaa alueen kehittämi-
selle asetettuja tavoitteita.

Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on yhtäältä lisätä asuntorakenta-
misen mahdollisuuksia erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien ja katta-
vien palveluiden äärellä ja toisaalta kohentaa alueen kaupunkikuvaa ja
yleistä imagoa mahdollistamalla toteutukseen johtavien rakennushank-
keiden käynnistämisen korttelissa, jota leimaa keskeneräisyys ja rapis-
tuva rakennuskanta. Kaavamuutoksen tavoitteena on myös alueen
kaupunkikuvan ja historian kannalta tärkeän juuresvaraston rakennuk-
sen osittainen säilyttäminen ja suojelu. Lisäksi tavoitteena on alueen
jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien parantaminen linjaamalla uusi ylei-
nen raitti korttelien läpi.

4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Asemakaavan muutoksen perusteena on mahdollistaa kaupunkikuvalli-
sesti korkeatasoisen ja alueen ilmettä kohentavan asuinkerrostalokort-
telin rakentaminen, jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien kohentaminen ja
alueen historian kannalta arvokkaan rakennuksen osittainen suojelemi-
nen.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 4,5 ha.

Uuden asuinkerrosalan (AK) määrä on yhteensä 56 650 k-m2, josta vä-
hintään 1 600 k-m2 on mm. liiketiloina käytettäviä monikäyttötiloja. AK-
tonttien tehokkuuslukemat vaihtelevat e = 1,9 ja e = 3,4 välillä. AK-
korttelialueiden yhteenlaskettu tehokkuuslukema on e = 2,3. Teollisuus-
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ja varastorakentamisen (T) rakennusoikeuden määrä pysyy likimääräi-
sesti ennallaan (26 170 k-m2).

Arvioitu muutosalueen asukasmäärä on 1 400.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Puusepänkatuun, Kirvesmiehenkatuun ja Linnanrakentajantiehen ra-
jautuva alue muodostuu kuudesta ohjeellisesta AK-tontista, joille raken-
nettavat rakennukset muodostavat kaupunkikuvallisen kokonaisuuden.
Alueen tonteista yksi (43081/9, Kirvesmiehenkatu 2) on asemakaavoi-
tettu jo aikaisemmin vuoden 2015 aikana. Tontit ovat toteutettavissa
erikseen toisistaan riippumatta.

Tonttien kehittäminen asemakaavan mukaisesti edellyttää nykyisen ra-
kennuskannan purkamista lukuun ottamatta Linnanrakentajantie 6:ssa
sijaitsevaa juuresvarastorakennusta, josta osa puretaan ja osa suojel-
laan asemakaavassa.

Asemakaava ohjaa vaihteleviin rakennusten ja rakennusosien korkeuk-
siin sekä vaihteleviin julkisivujen käsittelyihin. Kerroslukumäärät vaihte-
levat pääasiassa 5 ja 8 välillä. Kaupunkikuvallisissa aksenttikohdissa
on enintään 9- ja 12-kerroksisia rakennuksia tai rakennusosia.

Asuinkerrostalojen kivijalkakerroksiin on toteutettava näyteikkunallisia
monikäyttötiloja, jotka voivat olla liike-, ravintola-, toimisto- tai työtiloja.

Teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialue (T)

Korttelialue muodostuu tontista 43077/1, joka on tällä hetkellä poik-
keusluvalla ammattikoulukäytössä. Korttelialueella on säilytetty voi-
massa olevan asemakaavan määräykset lisäyksellä, että tontille voi si-
joittaa myös opetustoiminnan tiloja.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Korttelialue on selostettu alla kohdassa Liikenne ja pysäköinti.

Liikenne ja pysäköinti

Nykyisten kortteleiden 43057 ja 43061 läpi linjataan uusi jalankulun ja
pyöräilyn katu (Sorvaajankuja). Uuden asuinkorttelin läpi kulkee tont-
tien puolella yleiseen jalankulkuun varattu alue, joka luo yhteyden Sor-
vaajankujan ja Linnanrakentajantien välille.
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Kirvesmiehenkadun itälaitaan rakennetaan asemakaavassa 12346 lin-
jatun ratkaisun jatkeeksi uutta jalkakäytävää ja noin 30 uutta poikittaista
pysäköintipaikkaa alueen asiointi- ja vieraskäyttöön. Myös Kirvesmie-
henkadun länsireunan ja Puusepänkadun varsien pysäköintipaikat va-
rataan asiointi- ja vieraspysäköintiin.

Asuintonttien autopaikat sijoittuvat pääosin tonttikohtaisiin, pihakannen
alaisiin pysäköintilaitoksiin. Tonttien 43057/14 ja 43081/3 pysäköintilai-
tokset on suunniteltu yhdistettäviksi Sorvaajankujan alitse. Tontin
43081/2 monikäyttötilojen autopaikkoja voi sijoittaa myös Linnanraken-
tajantien varressa olevalle etupihalle.

Kaikkien muutosalueen AK-tonttien autopaikkoja on mahdollista sijoit-
taa lisäksi korttelin 43057 keskellä sijaitsevalle LPA-tontille, joka toteu-
tetaan runsaan 50 autopaikan, puuistutuksen jäsenneltynä pysäköinti-
alueena.

Linnanrakentajantieltä ei jatkossa hyväksytä tonttiliittymiä.

Pelastusteiden ajoreitit ja likimääräiset nostopaikat on esitetty liitteenä
olevassa pelastusajokaaviossa. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida
pelastusteiden ajoreittien ja nostopaikkojen tarkemmat järjestelyt. Katu-
alueella sijaitsevien nostopaikkojen sijainnista tulee sopia Helsingin ra-
kennusviraston kanssa.

Toimitilat ja kaupalliset palvelut

Kaava ohjaa monikäyttötilojen toteuttamiseen rakennusten pohjaker-
roksiin. Monikäyttötilat voivat olla liike-, ravintola-, toimisto- ja työtiloja.
Toimitiloja sijoittuu lisäksi suojeltavan juuresvarastorakennuksen osiin,
jotka eivät ole muutettavissa asunnoiksi. Erilaisia toimitiloja toteutetaan
alueelle yhteensä noin 2 900 k-m2.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Hulevesien hallinta

Asemakaavassa on määräys, että AK-korttelialueella vähintään 1/3 ka-
toista on toteutettava hulevesiä pidättävänä viherkattona.
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Suojelukohteet

Kaavamuutoksen tontilla 43081/2 on entinen juuresvarastorakennus,
joka suojellaan osittain. Kaavamuutoksen mukainen uudisrakentami-
nen edellyttää juuresvarastorakennuksen itäisen siiven purkamista.
Kaavaselostuksen liitteenä on rakennushistoriaselvitys sekä viitesuun-
nitelma rakennuksen mahdollisesta muutoksesta pääasiassa asuin- ja
liiketilakäyttöön.

sr-2-merkittyä rakennuksen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä
sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät ra-
kennuksen kaupunkikuvallisia tai historiallisia arvoja. Korjaamisen läh-
tökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien
rakenteiden ja rakennusosien sekä porrashuoneiden ominaispiirteiden
säilyttäminen. Korjaus-, muutos- ja lisärakentamistyöt tulee suunnitella
siten, että ne muodostavat alkuperäistä arkkitehtuuria tasapainoisesti
täydentävän kerrostuman. Laajempia korjaus- ja muutostöitä koske-
vaan lupahakemukseen tulee liittää asiantuntijan laatima rakennushis-
toriaselvitys, josta ilmenevät arvot tulee korjaus- ja muutostöissä ottaa
huomioon.

sr-2-merkittyyn rakennukseen saa rakentaa asuntoja, liike-, ravintola-
toimisto- ja työtiloja.  Lisäksi rakennukseen saa rakentaa yhteis-, va-
rasto- ja huoltotiloja sekä teknisiä tiloja.

Kaavamuutoksen tontilla 43081/2, Linnanrakentajantien ja Puusepän-
kadun kulmassa on todennäköisesti juuresvarastorakennuksen ensim-
mäisten rakennusvaiheiden yhteydessä toteutettu kivi- ja puurakentei-
nen aita, joka on säilytettävä. Aitaa korjattaessa ja jatkettaessa tulee
käyttää alkuperäisiä materiaaleja. Aitaan saa avata 7 m leveän kulku-
aukon Puusepänkadun puolella.

Nykyisellä tontilla 43057/4 (Puusepänkatu 3) sijaitsee mahdollisesti 1.
maailmansodan aikainen, mutta todennäköisemmin 2. maailmansodan
aikainen luola. Luola ei näy Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä,
mutta se esiintyy Sirkku Laineen Helsingin maalinnoituksen sähköi-
sessä aineistossa. Luolan suuaukko on Puusepänkadun puolella. Luola
ei estä suunniteltua rakentamista paikalla, mutta ennen rakennusluvan
hyväksymistä luvanhakijan on esitettävä Puusepänkadun varrella sijait-
sevan luolan rakennushistoriallinen dokumentointi.

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueella on olemassa oleva teknisen huollon verkosto. Korttelin 43081
toteuttaminen edellyttää alueella sijaitsevan 400 mm sekavesiviemärin
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siirtämistä. Elisan puhelinkeskus tulee siirtää ennen tontin 43081/2 to-
teuttamista. Maanalaisten tilojen kuivatus- ja jätevedet tulee johtaa kiin-
teistökohtaisella pumppaamolla yleiseen viemäriverkostoon.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Alueen maaperän pilaantuneisuustutkimuksia on kaavoituksen yhtey-
dessä täydennetty Helsingin kaupungin omistamilla korttelin 43057 ny-
kyisillä tonteilla 7, 8, 9 ja 13. Tutkimuksia ei päästy tekemään tontin 8
nykyisen rakennuksen ja sen kellarin alapuolelta. Tutkimuksissa havait-
tiin vain vähäisiä viitteitä jätejakeista. Aistinvaraisesti öljyisiksi arvioituja
tutkimuspisteitä todettiin muutamia tonttien 8 ja 9 Linnanrakentajantien
ja Abraham Wetterin tien puoleisilla alueilla. Tutkimusten tulokset täy-
dennetään asemakaavan selostukseen niiden valmistuttua. Alue on
käytettävissä olevien maaperän pilaantuneisuustietojen perusteella
osittain pilaantunut siten, että maaperää on todennäköisesti tarpeen
puhdistaa. Toistaiseksi tutkimattomat alueet, kuten korttelin 43057 yksi-
tyisomistuksessa oleva tontti 4 ja tontin 8 rakennusten alapuolinen
maa, on tarpeen tutkia ennen rakentamiseen ryhtymistä. Asemakaa-
vassa on annettu maaperän pilaantuneisuuden tutkimista ja puhdista-
mista koskeva määräys.

Ympäristöhäiriöt

Alueen merkittävimmät melunlähteet ovat Linnanrakentajantie, Abra-
ham Wetterin tie ja Laivalahdenkatu. Asemakaavan muutosta varten on
tehty meluselvitys. Laskennat on tehty käyttäen vuoden 2035 liikenne-
ennustetta, missä Linnanrakentajantien liikennemäärän on arvioitu ole-
van lähes 40 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Laskennassa on selvitetty
piha-alueille ja rakennusten julkisivuille kohdistuvat päivä- ja yöajan
keskiäänitasot. Meluselvityksen valmistumisen jälkeen myös kaava-alu-
een pohjoisosa on osoitettu asuinrakentamisen alueeksi. Puusepänka-
dun ja Kirvesmiehenkadun pohjoisosien melutasot ja niiden edellyttä-
mät kaavalliset ratkaisut ovat kuitenkin olleet arvioitavissa ilman melu-
selvityksen päivittämistä tältä osin.

Asemakaavassa asuintonttien rakennukset on sijoitettu siten, että nii-
den takana olevat piha-alueet ovat melukatveessa, jossa melutasot ei-
vät ylitä ohjearvoja. Asuinrakennuksiin kohdistuvat päiväajan keski-ää-
nitasot ovat Linnanrakentajantien ja Abraham Wetterin tien puoleisilla
julkisivuilla suurimmillaan noin 68 71 dB. Puusepänkadun puoleisilla
asuinrakennusten julkisivuilla melutaso on korkeimmillaan 63 dB. Kaa-
vassa on annettu Puusepänkadun, Linnanrakentajantien ja Abraham
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Wetterin tien varteen tulevien asuinkerrostalon rakenteiden ääneneris-
tävyyttä, asuntojen suuntautumista ja parvekkeiden sijoittamista/lasitta-
mista koskevia määräyksiä.

Tulevaisuudessa lisääntyvä liikenne lisää myös liikenneperäisten epä-
puhtauksien pitoisuutta ympäristössä, vaikka samanaikaisesti ajoneu-
vokannan uudistuessa ja kehittyessä ajoneuvokohtaiset päästöt vähe-
nevätkin. Katuliikenteen aiheuttamien ilman epäpuhtauksien huomioon
ottamiseksi kaavamääräyksellä on kiinnitetty erityistä huomiota asuin-
rakennusten raittiin sisäilmanoton järjestämiseen siten, että ilman epä-
puhtauksille altistuminen olisi mahdollisimman pientä. Ilmanotto tulee
järjestää suodatettuna mahdollisimman ylhäältä ja etäältä Linnanraken-
tajantien sekä Abraham Wetterin tien liikenteestä.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 13.9.2014 esittää uuden jalan-
kulun ja pyöräilyn yhteyden nimeksi Sorvaajankuja (Svarvaregränden).
Nimistötoimikunnan perusteluna on yhteyden liittyminen Sorvaajanka-
tuun.

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset ihmisten elinoloihin, terveellisyyteen ja turvallisuuteen

Kaavaehdotus luo edellytykset melun ja ilmanlaadun osalta kantakau-
punkimaiselle viihtyisälle elinympäristölle. Jatkosuunnittelussa tulee
Linnanrakentajantien läheisyydessä kiinnittää erityistä huomiota liiken-
teen aiheuttamien ympäristöhäiriöiden vaikutusten minimoimiseen, jotta
altistuminen liikennemelulle sekä liikenneperäisille ilman epäpuhtauk-
sille olisi mahdollisimman vähäistä.

Rakennusmassojen varjostava vaikutus on otettu suunnittelussa huo-
mioon siten, että suuresta rakentamistehokkuudesta ja umpikorttelira-
kenteesta huolimatta kaikilla asuntopihoilla on saavutettavissa verraten
hyvät valoisuusolosuhteet.

Alueen pilaantuneet maat puhdistetaan uuden käytön edellyttämään
tasoon. Kaavassa on annettu maaperän pilaantuneisuutta koskeva
määräys.
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

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

Vaikutukset liikenteeseen

Asemakaavan toiminnot lisäävät liikennettä Puusepänkadun etelä-
päässä, koska aiemmin kulku tonteille on ollut mahdollista myös Lin-
nanrakentajantien kautta. Asuntojen tuottama liikennemäärä on kuiten-
kin todennäköisesti pienempi kuin nykyisten toimintojen. Linnanraken-
tajantien kautta ei sallita tonttiliittymiä.

Puusepänkadulla Puusepänportista pohjoiseen ja Kirvesmiehenkadulla
vaikutukset liikennemääriin ovat vähäiset. Kirvesmiehenkadun liittymä
Abraham Wetterin tien puolella on suuntaisliittymä, joten lännen suun-
nasta Kirvesmiehenkadulle pyrkivä liikenne kulkee tonteille Puusepän-
kadun kautta.

Sorvaajankujan linjaaminen alueen läpi mahdollistaa uuden jalankulun
ja pyöräilyn yhteyden syntymisen Sahaajankadun ja Abraham Wetterin
tien risteyksestä Suunnittelijankadulle. Tulevan siltayhteyden kautta yh-
teys jatkuu Herttoniemen metroasemalle, jossa se liittyy Itäväylän var-
ressa kulkevaan pyöräilyn laatukäytävään.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön

Rakentamattomien tai vajaasti rakennettujen tonttien kehittäminen kaa-
vamuutoksen suunnitelman mukaisesti kohentaa kaupunkikuvaa ja alu-
een yleistä imagoa. Rakeisuudeltaan kirjavaan ja korkeuksiltaan vaihte-
levaan massoitteluun perustuva uudisrakentaminen yhtäältä sopeutuu
ympäröivään kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti sekalaiseen ra-
kennuskantaan ja toisaalta luo alueelle uutta esteettistä kerrostumaa.

Vaikutukset kulttuuriperintöön

Voimassa oleva asemakaava perustuu koko nykyisen rakennuskannan
purkamiseen. Kaavamuutosta laadittaessa tätä asiaa on tarkasteltu uu-
delleen ja yhdessä kaupunginmuseon asiantuntijoiden kanssa on ra-
kennuskannan pääasiallinen purkaminen todettu mahdolliseksi. Entisen
juuresvarastorakennuksen osittainen suojeleminen turvaa alueen teolli-
sen historian varhaisimpaan vaiheeseen liittyvän rakennuksen arkkiteh-
tonisesti kiinnostavimman osan säilymisen kaupunkikuvassa.
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Vaikutukset yhdyskuntatalouteen ja energiatalouteen

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.

Vaikutukset elinkeinoihin ja yrityksiin

Asemakaavan muutos vähentää alueelta yritystoimintaa varten kaavoi-
tettua tontti- ja kerrosalavarantoa. Valtaosa yritystonteista asuinton-
teiksi muutettavista kiinteistöistä ovat kuitenkin olleet jo pitkään joko ra-
kentamattomia tai vajaasti rakennettuja tai omistajiensa mukaan vajaa-
käytössä. Alueen ulkoisen ilmeen kohentaminen uudisrakentamisella
sekä toiminnallisen rakenteen monipuolistaminen ja elävöittäminen on
omiaan kohentamaan alueen yleistä arvostusta ja imagoa, millä saat-
taa olla positiivinen myös vaikutus nykyiseen ja tulevaan yritystoimin-
taan.

Asuinrakennusten kivijalkakerroksiin rakennettavia monikäyttötiloja voi
käyttää monipuolisesti pienliiketoimintaan.

6
TOTEUTUS

Alueelle on laadittu toteuttamista ohjaavat korttelikortit, jotka ovat kaa-
vaselostuksen liitteenä.

Kirvesmiehenkadun ja Puusepänkadun kulmassa (Kirvesmiehenkatu 6)
olevan tontin osalta on todennäköistä, että asemakaava toteutuu vasta
useiden vuosien kuluttua, sillä nykyinen toimitilarakennus on vasta 10
vuotta vanha ja vuokralaistilanne on vakaa. Kaavan ja viitesuunnitel-
mien ratkaisuissa on huolehdittu siitä, että nykyinen toiminta Kirvesmie-
henkatu 6 kiinteistössä voi jatkua häiriöttä (joitakin työmaa-ajanjaksoja
lukuun ottamatta) naapuritonteilla tapahtuvista muutoksista huolimatta.
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7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin, maanomistajien ja kiinteistön-
haltijoiden aloitteesta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma (päivätty 18.12.2012).

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia
ja tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 10.1.2013.

Osallisille lähetettiin asemakaavan valmisteluaineistoa (kirje päivätty
19.8.2014).

Asemakaavan valmisteluaineistoa oli nähtävänä kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa, kaupungintalon ilmoitustaululla, info- ja näyttelytila Laiturilla,
Herttoniemen kirjastossa ja viraston internetsivuilla. Keskustelutilaisuus
järjestettiin 4.9.2014 Herttoniemen kirkon auditoriossa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 20.1.2015 yksimielisesti uudel-
leen valmisteluun asemakaavan muutosehdotuksen, "joka koskee alu-
etta jota rajaavat Puusepänkatu, Kirvesmiehenkatu, Linnanrakentajan-
tie ja Abraham Wetterin tie sekä toisessa korttelissa olevan tontin
43077 niin, että Puusepänkadun, Kirvesmiehenkadun, Linnanrakenta-
jantien ja Abraham Wetterin tien rajaama kortteli suunnitellaan kokonai-
suutena pääosin asuinkäyttöön. Suunnittelualueen läpi suunnitellaan
Sorvaajankadulta Puusepänkadulle kevyen liikenteen yhteys.

Suunnittelussa käytetään hyväksi nyt kaupunkisuunnitteluvirastossa
valmisteltua kaavaesitystä ja soveltuvilta osin maanomistajien esittämiä
vaihtoehtoja. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kaavatalouteen
niin, että erityisesti pysäköintiratkaisusta tehdään nyt esitettyä hal-
vempi. Selvitetään myös mahdollisuudet keventää pysäköintinormia hy-
väksytyn pysäköintipoliittisen ohjelman antamien mahdollisuuksien mu-
kaan samaan tapaan kuin tehtiin Sompasaaressa."

Nyt laadittu kaavaehdotus on lautakunnan palautuspäätöksen mukai-
nen. Ns. Sompasaaren mallin mukainen pysäköintiratkaisu, siltä osin
kuin se perustuu alueellisen pysäköintilaitoksen rakentamiseen, todet-
tiin kaavaa uudelleen valmisteltaessa yhdessä kiinteistöviraston ja
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muutosalueen yksityisten maanomistajien kanssa taloudellisesti ja ti-
lankäytöllisesti epäsuotuisaksi.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston, sosiaali- ja terveysviras-
ton, opetusviraston, varhaiskasvatusviraston, ympäristökeskuksen, ra-
kennusviraston, rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon, asunto-
tuotantotoimiston, Helen Sähköverkon, Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymän kanssa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 12 mielipidettä, joista 6 koski osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaa ja 6 asemakaavan valmisteluaineistoa. Lisäksi suullisia mieli-
piteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa.

Mielipiteet kohdistuivat mm. rakennusten suojeluun, senioriasuntojen
tarpeeseen, rakennusten korkeuteen ja niiden varjostavuuteen, pihojen
ja koululaisten reittien turvallisuuteen, arkkitehtikilpailun tarpeeseen ja
pysäköinnin ratkaisuihin. Rakentamisen tehokkuutta ja kaupunkikuvalli-
sia ratkaisuita pidettiin hyvinä, tosin joissakin mielipiteissä toivottiin
vielä suurempaa rakentamisen tehokkuutta. Painokkaimmin mielipi-
teissä käsiteltiin muutosalueen rajausta sekä siihen liittyen asumisen ja
yritystoiminnan kaavoittamisen laajuutta ja vaikutuksia.

Lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 26.2. 1.4.2016.

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.
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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.

Asemakaavan muutosehdotukseen ja selostukseen on kaupunginmu-
seon lausunnon johdosta tehty seuraava muutos:
- asemakaavaan on lisätty määräys: Tontilla 43081/3 on ennen ra-

kennusluvan hyväksymistä luvanhakijan esitettävä Puusepänkadun
varrella sijaitsevan luolan rakennushistoriallinen dokumentointi.

- Selostusta on täydennetty luolaa koskevien tietojen osalta.

Lisäksi kaavaan on tehty muita tarkistuksia:
- Tontilla 43057/16 rakennusalueen leveys on tarkistettu tontinomis-

tajan viitesuunnitelman mukaiseksi (levennys 3 m sisäpihan puo-
lella).

- Katualueen alapuolista pysäköintilaitoksen osaa (Ma-1) koskevaan
määräykseen on tehty tekninen tarkistus rakennusviraston kanssa
käydyn neuvottelun perusteella.

Kaavaselostusta on lisäksi täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta.

8
KÄSITTELYVAIHEET

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 2.2.2016 ja
se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuk-
sen hyväksymistä.
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on 28.6.2016 muuttanut asemakaavan
muutosehdotusta.

Helsingissä 28.6.2016

Annukka Lindroos

















HERTTONIEMEN YRITYSALUE SUUNNITTELUPERIAATTEET JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
Suunnittelualueen rajaus
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Ote yleiskaava 2002:sta
Herttoniemen yritysalue
Puusepänkadun korttelit



Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen ja
matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
Kaupunkikaava, ehdotus (Kslk 14.6.2016)
Herttoniemen yritysalue, Puusepänkadun korttelit

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Itäinen toimisto













































































Puusepänkadun korttelin kaava-alueen meluselvitys



Puusepänkadun korttelin kaava-alueen
meluselvitys

1 Taustatiedot

2 Menetelmät ja lähtötiedot

2.1 Melutason ohjearvot

Taulukko 1 Melun ohjearvot

2.2 Maasto- ja laskentamalli

Päivällä Yöllä
klo 7-22 klo 22-7

Päivällä Yöllä
klo 7-22 klo 22-7

Melun keskiäänitason LAeq enimmäisarvo

Ohjearvot sisällä



Puusepänkadun korttelin kaava-alueen
meluselvitys

Kuva 1 Melulaskentaohjelman melumallin laajuus

Kuva 2 Vesistöt ja muut laajat kovat alueet on esitetty punaisella raidoituksella.

L



Puusepänkadun korttelin kaava-alueen
meluselvitys

2.3 Liikennetiedot

3 Tulokset ja johtopäätökset

L L

Oleskelualueet

Julkisivumelutasot



Puusepänkadun korttelin kaava-alueen
meluselvitys

Parvekemelutasot



Puusepänkadun korttelin kaava-alueen
meluselvitys

Kuva 3 Suurimmat suojaamattoman avoimen parvekkeen päiväajan melutasot

4 Virhelähteet



Puusepänkadun korttelin kaava-alueen
meluselvitys

5 Liitteet

6 Viitteet



LAeq

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

Tieliikenteen melu ennustetilanteessa v. 2035

Mittakaava 1:1500 (A3)
JKo/15.10.14/CadnaA 4.3 (Nordic pred. method)



LAeq

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

Tieliikenteen melu ennustetilanteessa v. 2035

Mittakaava 1:1500 (A3)
JKo/15.10.14/CadnaA 4.3 (Nordic pred. method)
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LAeq

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

Asuinkerroksien suurimmat julkisivumelutasot
ennustetilanteessa v. 2035

Mittakaava 1:1500 (A3)
JKo/07.11.14/CadnaA 4.3 (Nordic pred. method)

































Puusepänkadun korttelin 43057 asemakaavan  muutoksen tontteja 7 ja
8 koskeva viitesuunnitelma selostus ,                                    14. 11. 2014
Linnarakentajantie  6-8 , Herttoniemi , Helsinki

YLEISTÄ

Suunnitelman taustana on alueen  kiinteistönomistajien ja kaupungin tahto kehittää
tehottomassa käytössä olevaa nykyistä teollisuus / liikerakennuskorttelia
kaupunkimaiseen, tehokkaaseen ja asuntorakentamiseen painottuvaan käyttöön.
Herttoniemen metroaseman läheisyys ja sen ympärille rakentuvat palvelut , sekä
liittyminen läheisesti Linnarakentajantien eteläpuolella alkavaan Herttoniemenrannan
asuinalueeseen  ovat perusteena kaupungin linjaukselle alueen kehittämiseksi
asuntopainotteiseksi. Näin Linnanrakentajantien katutila saa molemmilta sivuiltaan
kaupunkikuvallisesti ehyen ilmeen.

Tämä selostus koskee Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy:n työryhmän laatimaa
viitesuunnitelmaa, jonka suunnittelu käynnistettiin huhtikuussa 2014.

SUUNNITTELUTYÖRYHMÄ

Viitesuunnitelma on laadittu Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston
ohjauksessa. KSV:sta työryhmään ovat kuuluneet arkkitehti Mikko Näveri ja suojeltavien
rakennusten osalta arkkitehti Leena Makkonen,  (KSV/ympäristötoimisto /rakennus-
suojelu). Suunnitelmaa on ohjattu ja kommentoitu myös KSV:n sisäisissä kokouksissa eri
suunnittelualojen taholta.
Viitesuunnitelman toimeksiantajaa, kiinteistönomistaja Nordic Real Estate Partnersia on
edustanut Petri Valkama.
Viitesuunnitelman on laatinut Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula, josta työhön ovat
osallistuneet arkkitehti Juhani Maunula ja nuoremmat suunnittelijat Anni Vanha-Patokoski
ja Antti Canth.

NYKYTILANNE, SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET

Muutosalueella nykyisin sijaitsevista rakennuksista on viitesuunnitelman ohessa laadittu
erillinen rakennushistoriallinen selvitys. Siinä rakennusten suunnitteluhistoria on esitetty
seikkaperäisesti ja perusteltu niille viitesuunnitelmassa esitettävät purku- ja toisaalta
suojelutarpeet.
Lyhyesti: Tontilla 7 oleva Elisa Oy:.n puhelinkeskusrakennus, jonka ensimmäinen vaihe
vuodelta 1941 on rakennettu arkkitehti Lars Sonckin tyyppipiirustusten mukaan, mutta
joka myöhemmin on laajennettu ja oleellisesti muutettu, ehdotetaan purettavaksi.

Sen sijaan tontilla 8 sijaitseva entinen HOK –Elannon juuresvarasto, jonka ensimmäinen
rakennusvaihe vuodelta 1942 on arkkitehti Erkki Huttusen signeeraama, ja jota 1950- ja
1960 luvuilla on korotettu ja muutettu, esitetään länsiosiltaan säilytettäväksi, ulkoasultaan
soveltavasti suojeltavaksi ja muutettavaksi pääosin asuinkäyttöön. Itäpää, jossa
alkuperäisestä  suunnitelmasta ei ole juurikaan mitään jäljellä, esitetään purettavaksi.

.
TAVOITTEET

Tavoitteena on ollut luoda arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja suojaisa asuinkortteli
toisaalta vilkasliikenteisen Linnanrakentajantien ja pohjoispuoleltaan teollisuusalueena
säilyvän kaupunginosan väliin. Samalla rakennushistoriallisesti mielenkiintoiset korttelissa

säilyvät rakennukset uudessa käytössään antaisivat alueelle omaleimaisuutta ja
historiallista perspektiiviä.

Tavoitteena on myös ollut räystäslinjaltaan ja julkisivumateriaaleiltaan vaihtelevalla uusien
rakennusten massoittelulla luoda ympäristöön sopivaa ja mittakaavaltaan  uuden tyyppistä
kiinnostavaa ”rosoista” asuinympäristöä.

Eri rakennustyyppien yhdistämisellä samaan kortteliin on tavoitteena ollut, paitsi ratkaista
haastavat melu- ja asuntojen avautumisongelmat, niin synnyttää monipuolinen
asuntovalikoima erilaisten käyttäjäryhmien tarpeeseen.

SUUNNITELMAN KAUPUNKIKUVALLINEN RATKAISU

Juuresvaraston säilytettävä osa korttelin lounaiskulmassa on uudisrakennuksilla ikään kuin
selkeästi kehystetty omaksi ”keitaakseen”. Lähimmäksi juuresvaraston katkaistua päätyä
tuleva luhtitalo on  matalana rakennuksena ja luhtijulkisivultaan neutraalina sopeutettu
vanhan rakennuksen mittakaavaan ja toimii sille taustaseinämänä.

Uudisrakennukset muodostavat korttelipihaa kiertävän nauhan, jossa kulmakohdat on
merkattu korkeimmilla pistetaloilla. Painopiste viitesuunnitelman alueella on
Linnanrakentajantien puoleisessa lounaisnurkassa, johon on sijoitettu korkein
rakennusmassa.

Tontin 8 ja 9 väliin jäävän puurivillä jäsennetyn jalankulkuraitin varressa viitesuunnitelman
rakennukset ovat pistetaloja. Tämä antaa korttelipihoille väljyyttä ja laajempia näkymiä,
vaikka pihan rajaus säilyykin selkeänä.

TOIMINNALLINEN RATKAISU LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

Korttelin autopaikat sijaitsevat pääosin pihakannen alla, jonne ajo on Puusepänkadulta
matalaan siipirakennukseen sijoitetulla ajoluiskalla. Sen viereen on sijoitettu toinen
ajoluiska, joka nousee korttelipihalle. Tätä kautta on hoidettu pihalle
pelastusajoneuvoliikenne, samoin kuin pihan mahdollinen huolto. Jätehuolto toimii myös
Puusepänkadulta, mutta jää kadun varteen, uudisrakennuksen pohjakerrokseen
sijoitettavaan jätehuoneeseen.

Ainoat pintapysäköintipaikat sijaitsevat Linnarakentajantien varressa juuresvaraston
edessä olevassa n. 20 auton pysäköintitaskussa. Ne on tarkoitettu ainoastaan korttelin
liiketilojen lyhytaikaiseen asiakaspysäköintiin.

Pihakannen alla sijaitsevaan korttelin pysäköintihalliin on käynti kaikkien asuinrakennusten
porrashuoneista. Halli on mitoitettu siten, että autopaikat eivät ole  yksityisesti merkittyjä,
liiketilojen paikkoja lukuun ottamatta.

Asuinrakennusten porrashuoneista on käynti sekä pihalle, että kadunvarrella sijaitsevissa
taloissa kadulle. Pihakannen korkeusasemasta johtuen nämä käynnit sijoittuvan osittain eri
kerroksiin.

.



ASUNTORATKAISUT, UUDISRAKENNUKSET

Asuntorakenteesta on pyritty muodostamaan monipuolinen, joustava ja vaihteleva.
Asuntovalikoimassa on sekä pienasuntoja, että perheasuntoja. Korttelin keskelle sijoittuva
luhtitalo tarjoaa jatkosuunnittelussa suurimman mahdollisuuden mukauttaa
asuntovalikoimaa kysynnän mukaan pienasuntoihin tai perheasuntoihin painottuvaksi.

Suurin haaste asuntojen ratkaisuille on ollut Linnanrakentajantien varressa olevien
rakennusten parvekkeiden ehdoton avautumiskielto kadun puolelle, joka on samalla
paras ilmansuunta etelään. Pohjoiseen avautuvista parvekkeista on siksi tehty kapeita ja
leveitä, jotta ne eivät varjosta asuntoa, vaan tarjoavat viistoja aurinkohetkiä aamuisin ja
iltaisin.

JUURESVARASTON UUDISKÄYTTÖ, SUUNNITELMA

Historiaa

Rakennus on alun perin valmistunut SOK:n juuresvarastoksi 1942. Rakennuslupakuvat on
signeerannut  arkkitehti Erkki Huttunen. Rakennuksen suunnitteluhistoria  ks. erillinen selvitys.
.
Rakennus toimii nykyisin toimisto- ja varastohotellina. Lisäksi Eteläisen 2-kerroksisen
rakennusmassan yläkerrassa on 2 asuntoa ja toimistotilaa. Maantasossa on autokauppa.
Toimistotilat ovat  tällä hetkellä osittain tyhjillään.

Kellarikerros

Rakennuksen itäpää puretaan pois tulevan asuntorakentamisen tieltä n. 9 metriä keskellä olevan
porrashuoneen oikealta puolella olevan pilarilinjan kohdalta  Samalla puretaan koko pohjoissivun
pihakansi ja sen päällä seinän vieressä oleva lastauskatos..
Kellarikerroksessa pohjoissivun ulkoseinälinjassa olevasta pilaririvistä joka toinen pilari puretaan ja
korvataan teräspalkilla. Näin saatuun pilariväliin saadaan 3 autopaikkaa/väli koko jäljellä olevan
rakennuksen matkalle, yhteensä 18 ap.
Rakennuksen eteläpuolella olevaan lastaustilaan on ehdotettu sijoitettavaksi ravintolasali.
Hienoine sienipilareineen saliin saadaan juhlavuutta. Lastaustilan keskilattiaa voidaan korottaa n.
50 cm, kuten myös ajoluiskan alapäätä, jotta korkeusero ympäröiviin lattiapintoihin ei ole liian
suuri. Oviaukot avataan suuriksi ikkunoiksi.
Ajoluiskan laskeva pinta ehdotetaan terassoitavaksi  ulkoilmaravintolaksi, jonka vierestä loivia
luiskamaisia portaita pitkin saapuminen ravintolaan on juhlavaa.
Kellarikerroksen keskelle jäävät ikkunattomat tilat jäävät asuntojen irtaimistovarastoiksi koko
korttelin käyttöön ja niihin on käynti autohallin tai itäpäässä olevan porrashuoneen kautta
kellarikäytävältä.

Maantasokerros (1.kerros)

Alaravintolasta on avoporrasyhteys ylempään kerrokseen sijoitettavaan ravintolasaliin. Molempia
ravintolan osia huolletaan Puusepänkadun puolelle jäävän lastauksen ja keittiötilojen kautta.
Myös tässä kerroksessa syvän rungon keskelle jäävä ikkunaton vyöhyke  esitetään varattavaksi
asuntojen varastoiksi koko korttelin tarpeisiin.
Pohjoispuolelle jäävältä uudelta pihakannelta avataan sisäänkäynnit rivitalomaisten asuntojen
sisääntulokerroksiin. Sinne sijoittuu yksi asuinhuone ja eteis- ja saunatilat. Pohjakerroksesta on
lisäksi käynnit irtaimistovarastojen käytävälle ja hissillä autohalliin.
Linnanrakentajankadun varteen jäävän entisen henkilökuntarakennuksen pohjakerros (alunperin
autotalli)  ehdotetaan käytettäväksi liiketilaksi, kuten nykyisin.

2. kerros

Koko pitkän rungon matkalta tämä rakennus esitetään muutettavaksi asunnoksi. Kapeiden
rivitalomaisten asuntojen pääkerros, leveydeltään  n. k/k 4500  käsittää pohjoissivulla 1-2
makuuhuonetta, keskellä  saniteettitilat  porras ja keittiö ja eteläsivulla korkea olohuone ja parveke.
Parveke on ajateltu tehtäväksi lattiatasoon leikkaamalla edessä olevan viiston katonlappeen
ullakko-osasta vyöhyke ja rakentamalla parvekkeet sen päälle.
Linnanrakentajantien varrelle jäävän erillisen rakennuksen 2. kerros esitetään peruskorjattavaksi ja
käytettäväksi edelleen  toimisto- tai liiketilana.

3. kerros (ullakkokerros)

Ullakkokerros on ehdotettu muutettavaksi lämpimäksi tilaksi eristämällä. Eteläpuoli ullakosta on
yhdistetty alapuolen asuntoihin, joihin saadaan olohuoneeseen korkeutta ja ilmatilaa. Lisäksi
saadaan makuuparvi, josta on poistumismahdollisuus ullakon käytävälle.

Pohjoinen puoli ullakkokerroksesta on esitetty rakennettavaksi pienasunnoiksi joihin kuljetaan
itäpään porrashuoneesta ja hissillä. Pohjoissivun katonlappeelle esitetään avattavaksi lappeeseen
upotetut parvekkeet , jota reunustavien ikkunaseinien kautta asunnot saavat luonnonvaloa.
Eteläiselle katonlappeelle esitetään makuuparvien kohdalle lapeikkunoita.

ARKKITEHTUURI, MATERIAALI JA VÄRIT

Rakennusten arkkitehtuurin tavoitteena on tukea kaupunkikuvallista ideaa ja toisaalta
liittää uudisrakennukset olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön.
Julkisivumateriaalien, samoin kuin julkisivusommittelun edellytetään vaihtuvan
vierekkäisten talojen välillä. Kaavoittajan tavoite on eräänlainen hallittu ja kiintoisa kaaos.
Julkisivumateriaaleina pyritään käyttämään erilaisia aitoja materiaaleja, kuten tiiltä,
rappausta, betonia, puuta tai metallia. Värit voivat olla kontrastisia, kunhan kokonaisuus
jotenkin sointuu yhteen.

Suojellun juuresvarastorakennuksen kattomuotona on nykyinen. Eteläsivun parvekkeiden
johdosta lappeita jatketaan samalla kulmalla parvekkeiden leveydeltä. Parvekkeiden lattian
kohdalla alempi lape vastaavasti lyhenee.  Uudet kerrostalot ovat  tasakattoisia.

Helsingissä  14.11.2014 Juhani Maunula ,     Arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy


































































































