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§ 300
V 19.4.2017, Kalasataman Työpajanpihan asemakaavan muuttami-
nen (nro 12390)

HEL 2016-003052 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
korttelin 10575 tonttien 3, 4, 5, 27 ja 28 ja korttelin 10576 tonttien 7 ja 8 
sekä katualueen asemakaavan muutoksen 8.11.2016 päivätyn ja 
14.3.2017 muutetun piirustuksen numero 12390 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksen 
seurauksena muodostuvat uudet korttelit 10591 ja 10592.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12390 kartta, päivätty 8.11.2016, 
muutettu 14.3.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12390 selostus, päivätty 
8.11.2016, muutettu 14.3.2017, päivitetty Kslk:n 14.3.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 8.11.2016, täydennetty 14.3.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
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Liite 3
Liite 4

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupungin tekni-
sen viraston, asuntojen ja toimitilojen rakentaminen alueelle. Entisen 
makkaratehtaan rakennus osoitteessa Työpajankatu 6, toimitilaraken-
nus osoitteessa Vanha talvitie 5 ja varastorakennus osoitteessa Her-
mannin rantatie 4 puretaan uuden rakentamisen tieltä.

Tavoitteena ovat korttelit, joissa yhdistyvät julkiset toiminnot, toimitilat, 
liiketilat sekä asuminen. Monipuolisten toimintojen ja tehokkaan maan-
käytön yhdistelmällä tavoitellaan aamusta iltaan aktiivista ja elävää 
aluetta, joka toimii osana Kalasataman keskustaa. Alueen keskiosa 
avataan julkiseen käyttöön katuaukiona.

Kaavamuutosalueen länsipuolella on tukkutorin alue ja itäpuolelle nou-
see lähivuosina Kalasataman alueen ensimmäiset Kulosaaren sillan 
pohjoispuolelle rakennettavat asuinkorttelit. Kalasataman metroasema 
sekä rakenteilla oleva Kalasataman keskus ovat alueen välittömässä 
läheisyydessä. Kaavamuutosalue on osittain rakentunut, mutta suurelta 
osin alue on rakentumatonta tonttimaata jota käytetään väliaikaisena 
pysäköintikenttänä. Olemassa olevista rakennuksista osa on tarkoitus 
purkaa ja osa tulee muodostamaan kokonaisuuden uusien rakennusten 
kanssa.

Kaavaratkaisussa alueen kokonaiskerrosala on 83 786 k-m², josta 55 
836 k-m² on toimitilarakennusten korttelialueella ja 27 950 k-m² on 
asuinkerrostalojen korttelialueella. Kaupungin teknisen viraston osuus 
suunnitellusta rakentamisesta on 30 000 k-m². Alueelle arvioidaan tule-
van noin 650 uutta asukasta ja 2 100 uutta työpaikkaa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on myös Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mu-
kainen.
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Voimassa olevassa asemakaavassa (2007) alue on toimitilarakennus-
ten korttelialuetta (KTY) ja jalankululle ja polkupyöräilylle varattua ka-
tua, jolla huoltoajo on sallittu.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.9.2016 (240 §) kaupunkiympäristön 
toimialan yhteisen tilahankkeen hankesuunnitelman. Hankesuunnitel-
ma perustuu virastojen laatimaan, 28.2.2013 päivättyyn ja kaupungin-
hallituksen 16.12.2013 (1360 §) käsittelemään tarveselvitykseen sekä 
kaupunginhallituksen tilahankkeesta 18.5.2015 (549 §) tekemään pää-
tökseen ehtoineen. 

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia yh-
teensä 7 - 11 miljoonaa euroa (alv 0 %, 04/2016), josta 3 - 7 miljoonaa 
yleisiin alueisiin ja 4 miljoonaa pilaantuneiden maiden kunnostukseen 
ja käsittelyyn. Kaupunki saa kaavoitetun kerrosalan myynnistä ja vuok-
raamisesta tonttituloja, jotka määrittyvät tarkemmin tontinluovutusme-
nettelyjen yhteydessä.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Korttelin rakennukset ovat yksityi-
sessä omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty tontin 10575/30 osalta 
tontin haltijan hakemuksen johdosta ja muilta osin kaupungin aloittees-
ta. Ratkaisun sisällöstä on neuvoteltu alueen rakennusten omistajien ja 
rakentamattomien tonttien osalta tontinvarauksen saaneiden kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 2.12.2016 
- 9.1.2017. Ehdotuksesta on tehty yksi muistutus ja nähtävilläoloajan 
ulkopuolella on saatu yksi kirje.

Muistutus ja kirje

Muistutus kohdistui kaavamuutosalueella sijaitsevan taiteilijatalon huol-
toajon huomioimiseen, luonnonvalon saamisen turvaamiseen, viereisen 
maanpinnan korkotasoon sekä rakennuksen puupaaluperustusten huo-
mioimiseen.

Kirje kohdistui nykyisten käyttötarkoitusten sallimiseen tontilla 10575/30 
siltä varalta, että muutos asumiseen ei tapahdu heti.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), kiinteistölautakunnan, pelas-
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tuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristölautakunnan 
lausunnot.

Helen Sähköverkko Oy:n lausunto kohdistui Työpajanpiha-katualueen 
kautta osoitteeseen Verkkosaarenkatu 5 johtavaan kaapelireittiin ja ja-
kelumuuntamoiden sijoittumiseen alueelle.

HSY kiinnitti lausunnossaan huomiota jätehuoltoratkaisuihin, ja edellyt-
ti, että jätetilan kulku järjestetään kiinteistön tarkemmassa suunnittelus-
sa niin, että tiloihin on suora pääsy pihalta ja siirtomatka tyhjennysau-
tolle on mahdollisimman lyhyt.

Ympäristölautakunnan lausunto kohdistui ilmastonmuutoksen hillintään 
ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, uusiutuvaan energiaan, viher-
kertoimeen sekä tukkutorialueen melulähteisiin. 

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Helen Oy, rakennusvalvontavirasto ja tukkutori ilmoittivat, ettei niillä ole 
lausuttavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksessa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaeh-
dotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaavaselos-
tuksen toiseksi viimeisestä luvusta.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
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1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12390 kartta, päivätty 8.11.2016, 
muutettu 14.3.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12390 selostus, päivätty 
8.11.2016, muutettu 14.3.2017, päivitetty Kslk:n 14.3.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 8.11.2016, täydennetty 14.3.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 14.3.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.03.2017 § 144
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HEL 2016-003052 T 10 03 03

Ksv 0953_2, karttaruutu 675498c

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 8.11.2016 päivätyn ja 14.3.2017 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12390 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 10575 tontteja 3, 4, 5, 
27 ja 28 ja korttelin 10576 tontteja 7 ja 8 sekä katualuetta (muodos-
tuvat uudet korttelit 10591 ja 10592).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjalli-
sesti esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusra-
portti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelyti-
la Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-
sivuilla kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv. 

  

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

08.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuukka Linnas, arkkitehti, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

http://www.hel.fi/ksv
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kaarina.laakso(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 26.01.2017 § 50

HEL 2016-003052 T 10 03 03

Kiinteistökartta 75/675 498; Työpajankatu 6-10, Verkkosaarenkatu 1 ja Vanha talvitie 5-9

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) Työpajanpihan asemakaa-
van muutosehdotuksesta nro 12390 seuraavan lausunnon:

Suunnitelma

Asemakaavan muutos koskee korttelin 10575 tontteja 3, 4, 5, 27 ja 28 
ja korttelin 10576 tontteja 7 ja 8 sekä katualuetta (muodostuvat uudet 
korttelit 10591 ja 10592). Entiset KTY-tontit muuttuvat uusiksi KTY- ja 
AK-tonteiksi. Muutos mahdollistaa Helsingin kaupungin kaupunkiympä-
ristön toimialan uuden toimistotalon rakentamisen ja tuo toimitilavaltai-
seen kortteliin sekoittuneisuutta mahdollistamalla asuinkerrostalojen ra-
kentamisen. 

Suunnittelualueen pinta-ala on 29 225 m². Kaavaratkaisussa alueen 
kokonaiskerrosala on 84 236 k-m², josta 55 836 k-m² on toimitilaraken-
nusten korttelialueella ja 28 400 k-m² on asuinkerrostalojen korttelialu-
eella. Korttelitehokkuus on ek = 3,9. Kaavaratkaisun myötä alueen ra-
kennusoikeus vähenee 194 k-m². Alueelle arvioidaan tulevan noin 650 
uutta asukasta ja 2 100 uutta työpaikkaa.

Maanomistuksesta, maanvuokrasopimuksista ja rakennuksista

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Korttelin rakennukset ovat yksityi-
sessä omistuksessa ja tontit vuokrattu eripituisilla maanvuokrasopimuk-
silla. Kaavaratkaisusta on neuvoteltu alueen rakennusten omistajien ja 
maanvuokralaisten kanssa.

Osoitteessa Hermannin rantatie 2/Työpajankatu 10 (uusi tontti 
10591/2) sijaitsee 6/7-kerroksinen tiilipintainen toimistorakennus, jota 
kutsutaan Yrittäjätaloksi. Tontin maanvuokrasopimus on päättymässä 
31.12.2020 ja sitä on tarkoitus esittää jatkettavaksi pitkäaikaisella sopi-
muksella. Uudessa maanvuokrasopimuksessa sovitaan kaupunkiympä-
ristötalon toteuttamiseen tarvittavat ehdot, kuten esimerkiksi ajoyhtey-
det.

Osoitteessa Työpajankatu 6 (uusi tontti 10575/30) sijaitsee vuonna 
1946 suunniteltu tiilipintainen entisen makkaratehtaan rakennus sekä 
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sen laajennuksena 7-kerroksinen, tiilipintainen teollisuus- ja varastora-
kennus. Rakennukset on 1990-luvun puolivälissä saneerattu teollisuus- 
ja varastotiloiksi sekä toimisto-, koulutus- ja arkistotiloiksi. Rakennusten 
kerrosala on yhteensä 19 327 k-m². Rakennukset on perustettu puu-
paaluille ja niiden kerroskorkeus on vain 3 metriä. Puupaalut vaikeutta-
vat maanalaisten tilojen rakentamista alueelle ja olisivat esimerkiksi 
asuinkäyttöön muutetulle rakennukselle liian epävarma perustamista-
pa. Puupaalujen korvaaminen betonipaaluilla olisi puolestaan erittäin 
kallis toimenpide. Rakennusten rajallinen kerroskorkeus muodostaisi 
haasteen uuden käyttötarkoituksen ja talotekniikan suunnittelussa. 
Näistä lähtökohdista kaavamuutoksen valmistelussa on lähdetty siitä, 
että nykyiset rakennukset puretaan ja korvataan uudisrakentamisella. 
Tontti on vuokrattu 31.12.2040 päättyvällä maanvuokrasopimuksella. 
Vuokralaisen kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen päättämisestä 
ennen vuokrakauden loppua, jotta muun muassa kaupunkiympäristöta-
lon toteuttaminen olisi riskittömämpää ja korttelista tulisi viihtyisämpi 
kokonaisuus.

Osoitteessa Verkkosaarenkatu 1 (uusi tontti 19592/1) sijaitsee taitelijoi-
den tiloina toimiva kaksikerroksinen teollisuus- ja varastorakennus, joka 
on suojeltu asemakaavamerkinnällä sr-2. Maanvuokrasopimus on voi-
massa 31.5.2037 asti.

Vanha talvitie 5:ssä (uusi tontti 19575/29) sijaitsee lainvoimaisessa 
asemakaavassa purettavaksi tarkoitettu tiili- ja betonipintainen 4-ker-
roksinen toimistorakennus. Rakennus on perustettu puupaaluille. Har-
tela on ostanut vuonna 2004 maanvuokraoikeuden, joka on voimassa 
toistaiseksi 3 kuukauden irtisanomisajalla, ja se on tarkoitus irtisanoa 
keväällä 2017.

Osoitteessa Hermannin rantatie 4 (uusi tontti 19591/1) sijaitsee lainvoi-
maisessa asemakaavassa purettavaksi osoitettu 1-kerroksinen kevytra-
kenteinen varastorakennus. Rakennus on siirtynyt YIT:lle vuonna 2006 
ostetun vuokraoikeuden mukana. Vuokraoikeus on voimassa toistai-
seksi 3 kuukauden irtisanomisajalla ja se on tarkoitus irtisanoa keväällä 
2017.

Suunnitellulle tontille 10591/1 on tarkoitus rakentaa kaupunkiympäristö-
talo, jonka laajuus on noin 30 000 k-m². Rakentamisen mahdollistami-
seksi edellä mainitut vuokrasopimukset irtisanotaan ja uudet tontit tul-
laan myöhemmin varaamaan erillisillä menettelyillä.

Varaustilanne

Alueella on ollut varauksia sekä YIT:lle että Hartelalle business parkien 
suunnittelua varten. Varaukset ovat päättyneet, kun hankkeita ei saatu 
toteutettua kohtuullisessa ajassa.
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Pysäköinnistä

Suunnittelualueella on osoitettu pysäköinti maanalaisiin laitoksiin. Tont-
tien pysäköintiä on mahdollista yhdistellä suuremmiksi kokonaisuuksik-
si, jolloin kustannuksia pystytään säästämään esimerkiksi yhteisillä ajo-
rampeilla sekä toimistojen ja asuntojen pysäköinnin vuorottaiskäytöllä.

Maaperäolosuhteet ovat kuitenkin vaikeat, jolloin autopaikkojen raken-
taminen on kallista, ja pysäköintinormi varsin tiukka, joten hankkeet 
ovat tutkineet pysäköinnin sijoittamista osin korttelin ulkopuolisiin laitok-
siin.

Kaavaratkaisusta

Asemakaavan muutosta on valmisteltu hyvässä yhteistyössä kaupunki-
suunnitteluviraston kanssa, joten kaavaehdotuksesta ei ole tässä vai-
heessa huomautettavaa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 13.12.2016 § 480

HEL 2016-003052 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupungin tekni-
sen viraston, asuntojen ja toimitilojen rakentaminen Työpajanpihalle. 

Entisen makkaratehtaan rakennus osoitteessa Työpajankatu 6, toimiti-
larakennus osoitteessa Vanha talvitie 5 ja varastorakennus osoitteessa 
Hermannin rantatie 4 puretaan uuden rakentamisen tieltä.

Asemakaavan muutoksesta aiheutuu kaupungille kustannuksia arviolta 
noin 7‒11 miljoonaa euroa (alv 0%). Tästä pilaantuneiden maiden kun-
nostuksen ja käsittelyn osuus on noin 4 miljoonaa euroa ja yleisten 
alueiden rakentamisen osuus noin 3‒7 miljoonaa euroa. Yleisten aluei-
den ja maanalaisen pysäköinnin toteuttamistapa on vielä ratkaisematta. 
Pysäköintiratkaisu vaikuttaa myös huomattavasti yleisten alueiden kus-
tannuksiin niiden perustamisen osalta. Kustannuksiin ei myöskään si-
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sälly kaava-alueelle suunnitellun kaupungin teknisten virastojen yhteis-
hankkeen toteuttamiskustannuksia.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 13.12.2016 § 143

HEL 2016-003052 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Sörnäisten, Kalasata-
man (10.ko) Työpajanpihan asemakaavan muutoksesta nro 12390:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaava-asiassa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 13.12.2016 § 379

HEL 2016-003052 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon. 

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa kaupungin Kaupunkiympä-
ristö-toimialan toimitalon, asuntojen ja toimitilojen rakentaminen Kala-
satamaan, jossa kokeillaan uudenlaista älykästä kaupunkikehitystä. Tä-
mä tarjoaa mahdollisuudet esimerkillisiin kaavaratkaisuihin myös ympä-
ristönäkökulmasta.

Ilmastovaikutukset

Fiksu Kalasatama on päässyt osaksi Climate KIC -verkoston Smart and 
Sustainable -verkostoa, johon kuuluu yhdeksän aluetta ympäri Euroop-
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paa. Verkoston tavoitteena on kiihdyttää alueiden siirtymistä kohti nol-
lahiilistä yhteiskuntaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaita ja 
energiaomavaraisia rakennuksia, edistyksellisiä ilmastonmuutoksen so-
peutumisen ratkaisuja ja älykkäitä sähköverkkoja. Asemakaavassa tuli-
si siten kiinnittää erityistä huomiota ilmastonmuutoksen hillintään ja il-
mastonmuutokseen sopeutumiseen. Vaikka Työpajanpihan kaava-alu-
eella on valmis toimitilahanke, jolla on omat ympäristötavoitteet, kau-
pungin oman toimitilahankkeen sisältävän asemakaavan on ympäristö-
lautakunnan mielestä toimittava hyvänä esimerkkinä siitä, miten ilmas-
tonmuutoksen haasteisiin vastataan asemakaavatasolla. Viikin energia-
tehokkaan ympäristötalon kokemusten pohjalta voidaan todeta, että 
Kaupunkiympäristötoimitalon korttelista tulee todennäköisesti tärkeä 
vierailukohde ja näyteikkuna Helsingin ratkaisuille. Viikin ympäristöta-
lon energiatehokkuusratkaisuihin on tutustunut jo useita tuhansia kävi-
jöitä ympäri maailmaa.

Ympäristölautakunnan mielestä toimitalon rakentamisessa on sitoudut-
tava korkeaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian tuottami-
seen. Vaatimus lähes nollaenergiarakentamisesta tulee sisällyttää ase-
makaavamääräyksiin. Kaava-alueella tai ainakin korttelin 10591 tontilla 
1 aurinkopaneeleita on hyödynnettävä osana rakennuksen energiajär-
jestelmää vähintään 1 kWh/brm2/vuosi. 

Asemakaavassa on syytä määrätä viherkertoimen käytöstä tavoite- ja 
minimitaso toimitila- ja asuinrakennusten korttelialueille. Alueen jatko-
suunnittelussa mm. hulevesien käsittelyssä ja pihasuunnitelmissa tulee 
ottaa huomioon mahdollinen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus. 

Kaava-alueen keskeinen sijainti erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyk-
sien äärellä mahdollistaa kestäviin liikkumistapoihin pohjautuvan asu-
misen ja työnteon. Myös autoilun sähköistyminen tulee ottaa huomioon 
ja mahdollistaa sähköajoneuvojen lataaminen autopaikoilla. Rakennus-
ten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että uudet rakennukset varus-
tetaan sähköautojen latauspisteillä.

Meluvaikutukset

Kaavaluonnokseen verrattuna Vanhan talvitien varren rakentaminen on 
muuttunut pääosin asumiseen, mikä on otettu huomioon meluselvityk-
sessä. Kaavaselostuksessa todetaan, että Vanhan talvitien suuntaan 
on asemakaavassa annettu 5 dB suurempi ääneneristävyysvaatimus 
kuin pelkästä liikenteen ja lauhduttimien melusta aiheutuisi. Lisäksi 
kaavassa on annettu määräys, jonka mukaan Vanhaan talvitiehen ra-
jautuvissa rakennuksissa asuntoja ei saa suunnata yksinomaan Van-
halle talvitielle päin. 
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Määräykset ovat tarpeellisia. Määräysten riittävyyttä ei voida kuiten-
kaan arvioida, koska tukkualueen yöaikaisesta liikenteestä ja toimin-
nasta sekä niihin liittyvistä melulähteistä ei ole esitetty kuvausta. Melu-
selvityksen mukaan Tukkutorin lauhduttimien aiheuttama keskiäänitaso 
on asuinkortteleiden julkisivulla 56 dB. Melutaso ylittää melutason oh-
jearvot sekä rakentamismääräyskokoelman LVIS-laitteille määrittämän 
enimmäistason 45 dB. Tukkualueen toiminnasta ja sen aiheuttamasta 
melusta tulisi esittää vähintään asiantuntija-arvio, jonka perusteella voi-
daan osoittaa asemakaavamääräysten riittävyys tai tarvittaessa päivit-
tää meluselvitys ja meluntorjuntamääräykset. 

Tukkualueen toimintaan liittyvän melun huolellinen arviointi ja riittävä 
meluntorjunta on tärkeää niin asumisen terveellisyyden ja viihtyisyyden 
kannalta kuin myös Tukkutorin hyvien toimintaedellytysten turvaami-
seksi.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi
Jari Viinanen, ympäristötarkastaja (ilmasto), puhelin: +358 9 310 31519

jari.viinanen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 12.10.2016 § 76

HEL 2016-003052 T 10 03 03

Nimistötoimikunta jatkoi edellisessä kokouksessa aloittamaansa kes-
kustelua Sörnäisten kaupunginosassa Kalasatamassa sijaitsevan enti-
sen nk. Lihapihan alueen nimistöstä.

Nimistötoimikunta päätti esittää korttelin sisäiselle kävelykadulle nimeä

Työpajanpiha–Verkstadsgården
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Liitynnäinen; Työpajankadun mukaan.

21.09.2016 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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Tukkutori 12.5.2016

HEL 2016-003052 T 10 03 03

Tukkutorilla ei ole varsinaisesti kommentoitavaa osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmaan koskien kortteleiden 10575 ja 10576 asemakaavamuu-
tosta.

Haluamme kuitenkin tuoda esiin tukkualueen ympärivuorokautiset suu-
rehkot liikennevirrat. Tämä rasittaa erityisesti Vanhaa talvitietä, joskin 
alueen muutkin portit ovat vielä käytössä.

Lähitulevaisuudessa liikennevirta suuntautuu entistä enemmän Vanhal-
le talvitielle uuden pakastamon rakentamisen alkaessa. Tällöin Sör-
näisten kadun puoleiset portit suljetaan ja kaikki pakastamon tukkulii-
kenne ohjautuu Vanhan talvitien kautta.

Lisätiedot
Elina Siltanen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32500

elina.siltanen(a)hel.fi

Rakennusvalvontavirasto Kaupunkikuvaosasto 9.5.2016

HEL 2016-003052 T 10 03 03

Asemakaavamerkinnöistä:

Yleisellä tasolla kaavan merkinnät ovat hyvin tarkkoja, näin tiukat kaa-
varajaukset johtavat helposti poikkemistarpeisiin. Parempi olisi jos kaa-
vassa annetut korkeusasemat olisivat ”likimääräisiä” ja lisäksi annettai-
siin laajempia alueita, joissa mahdollistetaan tietty korkeus – vähem-
mänhän voi aina tehdä. Onhan koroissa tai kerrosluvuissa huomioitu iv-
konehuoneet? Jos ei, sallitaan ne rakennettaviksi ullakoiksi, eli julkisi-
vulinjalta 45 astetta sisäänvedettyinä, mikä ilmeisesti ei ainakaan kaut-
taaltaan ole ollut ulkonäkömielessä tavoiteltava vaihtoehto?

Pilkutettujen alueiden kaavamerkintäselitystä ei löydy?

Pysköintitiloista on maininta, että ne saa rakentaa asemakaavakarttaan 
merkityn kerrosalan lisäksi. Lisäksi tulee ehdottomasti olla maininta että 
kellarikerroksia saa olla useampi kuin yksi.  Sama koskee ”map”-mer-
kintää: maininta että kellaritiloja saa olla useammassa tasossa on syytä 
olla jos se halutaan mahdollistaa. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 14 (15)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
27.03.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Kaava-alueella on muutama kohta, jotka eivät ole rakennusten alla tai 
ovat ilman tuota ”map”-merkintää. Olisiko kuitenkin järkevää sallia maa-
nalainen paikotus koko alueella – eli ”map” –merkinnät myös niille piha-
alueille, joissa niitä ei nyt ole?

Selityksistä:

”Tontin rajaseinällä saa olla ikkunoita ja muita aukkoja, jollei naapuri-
tontilla ole tällä kohden rakennusalaa”

Kaavamääräys tulisi poistaa, koska se ei tarjoa mitään lisäarvoa, päin-
vastoin aiheuttaa tulkintaongelmia paloturvallisuuskysymyksissä raken-
nuslupavaiheessa. 

”Rakennusten julkisivujen tulee olla paikalla muurattua poltettua tiiltä ja 
lasia. Korttelissa 10592 tiilen tulee olla valkoista”

Olisi hyvä lisätä, että julkisivujen tulee olla ”pääosin” tiettyä materiaalia. 
Korttelin 10592 määrittely tuntuu hyvin irralliselta. Olisi hyvä jos tähän 
jäisi tulkintamahdollisuutta myöhemmin, olisiko mahdollista määrittää 
hieman väljemmin, esim. että ”korttelin 10592 sisäpihalla julkisivujen tu-
lee olla valkoista tiiltä tai rappusta.”?

”On asukkaiden käyttöön rakennettava riittävästi varasto- ja huoltotilo-
ja”

Kaavamääräys ei tuo lisäarvoa, koska ei täsmennä asiaa tarkemmin 
vaan jää yleiselle tasolle.

Lisätiedot
Sofia Amberla, arkkitehti, puhelin: 310 26450

sofia.amberla(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 21.4.2016

HEL 2016-003052 T 10 03 03

Kohde sijaitsee Sörnäisissä, Helsingissä, Työpajankadun, Vanhan Tal-
vitien Verkkosaarenkadun ja Hermannin Rantatien rajaamalla alueella. 
Alueen kaakkoisosalla on Yrittäjätalo, joka on perustettu teräsbetoni-
paaluilla ja osittain kallionvaraisesti. Alueen länsiosalla on Makkarateh-
taan talo, joka on perustettu puupaaluilla ja alueen pohjoisosalla on 
museorakennus, joka on perustettu osittain maanvaraisesti ja osittain 
puupaaluilla.
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Maanpinnan korkeus on +3,0 tai hieman sen yläpuolella. Maaperä 
koostuu täyttökerroksesta, savikerrostumasta, siltti/hiekkakerroksesta 
ja moreenikerroksesta. Yrittäjätalon alueella kallionpinta nousee lähelle 
nykyistä maanpintaa. Kallionpinta on syvimmillään noin tasolla -25 alu-
een eteläosalla. 

Puupaalujen terveenä pysymiselle on tärkeää, että alueen orsi- ja poh-
javeden korkeustaso ja virtaus säilyvät muuttumattomina.

Orsiveden korkeus on vaihdellut tasovälillä +0,5…+2,1 ja pohjaveden 
korkeus on vaihdellut tasovälillä -0,7…+2,2. Orsi- ja pohjaveden luon-
tainen virtaussuunta on lännestä itään.

Lisätiedot
Jari Haataja, projektipäällikkö, puhelin: 310 79709

jari.haataja(a)hel.fi


