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KVARTERET ISABELLA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama) kortte-
lin 20829 tonttia 3. Tavoitteena on mahdollistaa nykyisen asemakaavaan
merkityn kerrosalan rakentaminen rakennusalojen puitteissa, mikä edel-
lyttää kerrosluvun nostoa kahdella kerroksella. Korttelirajoja tarkistetaan
torniosan julkisivurakenteiden osalta. Lisäksi tarkistetaan mm. pysäköin-
tipaikkojen laskentatapaa, julkisivuja, sekä meluntorjuntaa koskevia mää-
räyksiä.
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Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (se-
lostusluonnos, viitesuunnitelmat, kaavaluonnos) on esillä 4.2. 1.3.2019
seuraavissa paikoissa:
 Jätkäsaaren kirjastossa, Huutokonttorissa, Tyynenmerenkatu 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma to klo 9 16,
pe 10 15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liitty-
vää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunni-
telmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 1.3.2019. Kirjalliset mielipiteet
lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099
HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11 13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-
linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Jätkäsaari-seura ry
 Lauttasaari-Seura ry
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin Satama Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia kaupunkikuvaan ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkai-
sun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorit-
tavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://kartta.hel.fi/suunni-telmat
http://kartta.hel.fi/suunni-telmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi.Mielipiteet
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi.Mielipiteet
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Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa maan korttelin 20829 alueella. Kaavoitus on
tullut vireille tontin varaajan aloitteesta.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2015) alue on merkitty asunraken-
nusten korttelialueeksi (AK).

Voimassa olevassa Jätkäsaaren osayleiskaavassa (2006) alue on mer-
kitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi (AK), jolle saadaan rakentaa pääosin
asuintaloja.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
kantakaupunkialueeksi C2.

Suunnittelualue on nykyisin pääosin tavarasatamatoiminnoilta asuinra-
kentamista varten vapautunutta aluetta. Aluetta käytetään väliaikaisesti
matkustajasataman liikennejärjestelyihin.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Teo Tammivuori, arkkitehti, p. (09) 310 21192, teo.tammivuori@hel.fi

Liikenne
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37490,
teemu.vuohtoniemi@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Jarkko Nyman, insinööri, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Mari Soini, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 37479, mari.soini@hel.fi

Vuorovaikutus
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37403,
juha-pekka.turunen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel.fi/suunnitelmavahti.

mailto:teo.tammivuori@hel.fi
mailto:teemu.vuohtoniemi@hel.fi
mailto:jarkko.nyman@hel.fi
mailto:mari.soini@hel.fi
mailto:juha-pekka.turunen@hel.fi
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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Kaavoituksen eteneminen
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Johdanto

Tässä selvityksessä arvioidaan Kvarteret Isabellan, Jätkäsaaren korttelin 20829 tontille 3 kaa-
vaillun tornin 9.5 m korotuksen vaikutusta lähialueen varjoisuuteen.

Yhteenveto:

• Kesäpäivänseisauksen aikaan korotuksesta johtuva muutos varjon muodostuksessa
on havaittavissa vähäisessä määrin korttelin pihamaalla sekä Atlantinkadun länsi-
laidalla.

• Kevätpäiväntasauksen aikaan muutos on havaittavissa vähäisessä määrin Hyvän-
toivonpuiston eteläosissa.

• Talvipäivänseisauksen aikaan muutos on havaittavissa Hyväntoivonpuiston keski-
osissa sekä korttelin 20830 pohjoisosien julkisivuilla.

• Muutos suoran auringonpaisteen määrässä on noin 20 minuutin luokkaa.
• Muutokset rajoittuvat aurinkoiseen aikaan hyvin paikallisesti eikä niiden vaikutus va-

loisuuteen ole merkittävää.
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1.  Menetelmät

Selvitys on laadittu Bentley Microstationin Solar Exposure Calculator –toiminnolla, joka on tarkoi-
tettu mm. aurinkoenergiakeräimien sijoittelun apuvälineeksi rakennussuunnittelussa. Pinnoille
tulevan aurinkoenergian ja auringonvalon määrän suhde on karkeasti ottaen 0,0079 W/m² / 1
Lux.

Mallinnukset on tehty Länsisatama-Kalasatama-tiimin työmallin pohjalta. 3D malli on vääräväri-
esityksessä jossa sininen ääripää kuvaa pintoja, joille tulee minimimäärä aurinkoenergiaa ja pu-
nainen jolle tulee maksimimäärä aurinkoenergiaa tunteina kyseisen vuorokauden aikana.

1.1 Käytetyt asetukset

• Takasteluajankohdat: kesäpäivänseisaus 20.6., kevätpäiväntasaus 20.3. ja talvipäivän-
seisaus 20.12.

• Intervalli: 20 minuuttia

• Tarkasteluverkko: 5 m

• Tarkkuus: keskiverto

• Käytetty ilmastodata: FIN_Helsinki.029740_IWEC.epw

• Ilmastodatan lähde:
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.
http://www.equaonline.com/iceuser/ASHRAE_IWEC.html

http://www.equaonline.com/iceuser/ASHRAE_IWEC.html
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2.  Mallinnukset

2.1 Kesäpäivänseisaus

Kesäpäivänseisauksen aikaan 20.6. rakennuksen korotuksen aiheuttama varjon-
muodostuksen lisääntyminen näkyy pääasiassa viereisten rakennusosien katoilla
sekä vähäisessä määrin korttelin sisäpihalla sekä Atlantinkadun länsilaidalla noin
kuudelta aamulla auringon paistaessa suoraan idästä. Torniosan varjon ohikulku
kestää noin 20 minuutin luokkaa.

Korttelin sisäpihalle tulevan suoran auringonvalon määrä vähenee ajallisesti 20
minuuttia 4 tuntiin 20 minuuttiin. Varjon piteneminen on tuolloin kuitenkin vä-
häistä. Varjoisalla isäpihalla merkittävämpi valonlähde on ilmakehän kautta sirou-
tuva hajavalo, jonka määrään tornin korottamisen vaikutus on noin 1 % luokkaa.
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20.6., korottamaton
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20.6., korotus + 9.5 m
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20.6., korottamaton
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20.6., korotus + 9.5 m
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20.6., korottamaton
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20.6., korotus + 9.5 m
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20.6., korottamaton
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20.6., korotus + 9.5 m
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2.2 Kevätpäiväntasaus

Kevätpäiväntasauksen aikaan 20.3. rakennuksen korotuksen aiheuttama varjon-
muodostuksen lisääntymistä voidaan havaita Hyväntoivonpuiston eteläosassa
korttelin 20828 lähettyvillä alkuiltapäivästä.

Varjon vaikutus on noin 20 minuutin luokka ja tämä merkitsee suoran auringonva-
lon vähenemistä 5 tuntiin 40 minuuttiin.

Mitattaessa pinnoille kohdistuvan energian määrää avoimessa puistotilassa ke-
vätpäivän seisauksen aikaan Ilmakehän kautta siroutuvan valon vaikutus on noin
kaksinkertainen suoraan auringonvaloon nähden. Tornin korotuksen vaikutus il-
makehän kautta siroutuvan energian määrään on noin 1 % luokkaa.
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20.3., korottamaton
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20.3., korotus + 9.5 m



KVARTERET ISABELLA - VARJOSTUSSELVITYS 17
20.3., korottamaton
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20.3., korotus + 9.5 m
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2.2 Talvipäivänseisaus

Talvipäivänseisauksen aikaan 20.12. tornin korottamisen vaikutukset maan pin-
nalla ovat vähäisiä, koska aurinko paistaa matalalta. Muutoksia varjoisuudessa
voidaan mallista mitata Hyväntoivonpuiston keskivaiheilla. Tässä tutkimuksessa
ei ole huomioitu kasvillisuutta. Puuston määrällä ja sijoittelulla on suurempi merki-
tys koettuun vajoisuuteen, kuin yksittäisen rakennusosan heittämällä varjolla.

Huomattavimmat muutokset tornin korottamisesta näkyivät korttelin 20830 itäjulki-
sivuilla, jonka matalimpien osien ylimpiä kerroksia tornin korotus varjostaa noin 40
minuuttia iltapäivisin auringon laskiessa. Talvipäivänseisauksen aikana lankeavan
suoran auringonvalon ajasta kyseisellä julkisivulla tämä on noin 12,5 %.
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20.12., korottamaton



KVARTERET ISABELLA - VARJOSTUSSELVITYS 21
20.12., korotus + 9.5 m
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20.12., korottamaton
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20.12., korotus + 9.5 m
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20.12., korottamaton
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20.12., korotus + 9.5 m
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20.12., korottamaton
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20.12., korotus + 9.5 m
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3.  Johtopäätös

Mittatarkkuuden puitteissa merkitsevien erojen löytäminen energiamalleja tarkas-
teltaessa oli haastavaa. Mitattavissa olevia eroja löytyi lähinnä korotetun raken-
nusosan heittämän varjon mahdollisia kulkureittejä seurailemalla. Siksi voidaan
todeta, että varjoisuuden lisääntyminen rajoittuu paikallisesti muutamien metrien
alueelle. Ainoastaan talvella varjojen ollessa pitkiä vaikutuksia voitiin mitata kau-
empaa. Aurinkoenergiamallinnusten perusteella torniosan korottaminen ei var-
josta Hyväntoivonpuiston eteläosia.

Suurempi vaikutus varjostukseen on suurkortteleiden ja avoimien kaupunkitilojen
kuten kadun ja puiston suuntauksella ja puuston määrällä, kuin yksittäisten torni-
maisten rakennusosien korkeudella. Hyväntoivonpuiston kiemurteleva muoto ta-
kaa sen, että vuorokauden mittaan auringon valoa saadaan aina johonkin osaan
puistoa.


