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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kalastaman kes-
kuksen kahta tornia, keskuksen länsipuolella sijaitsevia yhtä kort-
telia ja katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasataman kes-
kuksen kahden tornin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin ra-
kentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi
kaavaratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalan-
kulku- ja pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen.

Tavoitteena on Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötar-
koituksen muuttaminen siten, että toimistotorni muutetaan asuin-
käyttöön ja hotellitorni muutetaan toimiston ja huoneistohotellin
tarpeisiin. Nykyinen toimitilakortteli muutetaan hotellirakennusten
korttelialueeksi ja mahdollistetaan arkkitehtikilpailun voittaneen
ehdotuksen toteuttaminen kortteliin. Keskuksen läheisyydessä ja-
lankulun ja pyöräilyn ympäristöä kehitetään.

Uutta asuntokerrosalaa on 10 930 k-m2. Asukasmäärän lisäys on
noin 240 asukasta.

Kaavaratkaisu edistää Kalasataman keskuksen sekä viihtyisän ja
sujuvan jalankulkuympäristön toteutumista.

Helsingin kaupunki omistaa katualueet ja suunnitellun hotellitontin
korttelin 10593. Kalasataman keskuksen korttelialueet ovat osit-
tain kaupungin ja osittain yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on
tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvo-
teltu hakijan kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksy-
mistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausun-
not. Esitetyt huomautukset kohdistuivat alueen läheisyydessä si-
jaitseviin vaaralliseksi luokiteltaviin kemikaaleja varastoiviin ja kä-
sitteleviin kohteisiin, kaupungille aiheutuviin investointeihin, häly-
tysajoyhteyksiin, hotellin paloturvallisuuteen ja pelastuslaitoksen
operatiivisen toimintakyvyn mahdollistamiseen, huoneistohotellin
kaavamääräyksiin, Suvilahden saavutettavuuteen ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan sekä raideliikenteen
häiriöttömyyden ja toimintavarmuuden turvaamiseen. Kaavaehdo-
tukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaa-
vaselostuksen viimeisessä luvussa.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on kaupunkikuvallisesti laadukkaan ja
toiminnoiltaan monipuolisen tiiviin kaupunkiympäristön toteutumi-
nen Kalasataman keskustassa. Kaavan liikenteellisenä tavoit-
teena on jalankulun ja pyöräilyn ympäristön parantaminen sekä
Suvilahden ja Tukkutorin alueiden yhdistäminen toisiinsa Junatien
alittavalla Festarikujalla.

Tavoitteena on Kalasataman keskuksen osalta kahden tornin
käyttötarkoituksen muuttaminen siten, että voimassa olevassa
asemakaavassa oleva toimistotorni muutetaan asuinkäyttöön ja
hotellitorni toimiston ja huoneistohotellin tarpeisiin. Muilta osin Ka-
lasataman keskuksen toteuttaminen ei vaadi kaavamuutoksia.

Hotelli sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla saavut-
taessa lännestä Junatietä pitkin Kalasatamaan. Kaupunkikuvalli-
sen laadun saavuttamiseksi hotellista järjestettiin arkkitehtikutsu-
kilpailu, jonka voitti Arkkitehdit Soini & Horto Oy. Hotelli on tarkoi-
tus toteuttaa Kalasataman keskuksen viereen siten, että se täy-
dentää kokonaisuutta toiminnallisesti ja tukeutuu osittain keskuk-
sen palveluihin. Sekä Kalasataman keskuksen että hotellin osalta
asemakaava laaditaan viitesuunnitelman pohjalta ja yhteistyössä
hakijan (Srv Oyj) kanssa.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että toteutetaan AM-ohjelman asuntotuotantota-
voitetta, edistetään uusien asuntojen laadukkaita toteutustapoja,
yritysten toimintaa edistetään, asukkaille mahdollistetaan sujuvat
ja integroidut palvelut, jalankulun ja pyöräilyn ympäristöä paran-
netaan.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 1,42 ha.

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala säilyy ennallaan, mutta
uutta asuntokerrosalaa saadaan 10 930 k-m2. Asukasmäärän li-
säys on noin 240 asukasta.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijoittuu rakentuvan Kalasataman keskiöön. Alueella on tällä
hetkellä Kalasataman keskuksen työmaa, metroasema, Lautatar-
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hankatu, Junatie sekä Sörnäisten rantatieltä johtavaa luiskaa pen-
kereineen. Joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset Kalasataman
metroaseman takia.

Kaava-alueesta luoteeseen sijaitsee Tukkutorin alue sekä toimi-
tila-aluetta. Lounaispuolella on kulttuurihistoriallisesti arvokas Su-
vilahden entinen sähkö- ja kaasulaitosalue sekä omana kokonai-
suutenaan Hanasaari B-voimalaitos ympäröivine rakennuksineen.
Alueen kaakkoispuolella on pian valmiiksi rakentuva Sörnäisten-
niemen asuinalue. Alueen koillispuolelle rakentuu Kalasataman
terveys- ja hyvinvointikeskus, joka aloittaa toimintansa vuonna
2018.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontit liittyvät Kalasataman
keskukseen. Rakennusten korkeus vaihtelee tonteittain. Asema-
kaavan tontti 10620/6 on osoitettu 26 kerrosta korkealle ja tontti
10621/6 on osoitettu 24 kerrosta korkealle rakennukselle. Asema-
kaavassa varaudutaan asumisen edellytysten täyttymiseen ton-
teilla. Rakennuksista avautuu hienot näkymät erityisesti Helsingin
keskustan ja avomeren sekä idän suuntaan. Rakennukset integ-
roituvat liike- ja toimistorakennusten (K) korttelialueisiin alempien
kerrosten osalta.

Tontti 10620/6 on osoitettu hybriditornille, johon rakennetaan
kauppakeskuksen kattotason päälle toimistotiloja ja huoneistoho-
telli. Tontin asuintilat tulee rakentaa huoneistohotellina. Lisäksi
kaava määrää rakentamaan tornin kattokerrokseen julkisesti käy-
tössä olevan kahvilan/ravintolan kattoterasseineen. Tontin kerros-
alasta vähintään 30 % on rakennettava toimistolle. Tontin kerros-
alasta enintään 60 % saa rakentaa huoneistohotellin käyttöön ja
huoneistohotellia varten tulee rakentaa tarvittavat aputilat.

Tontille 10621/6 rakennetaan asuntoja kauppakeskuksen kattota-
son yläpuolelle. Asuntojen ulkoalueet rakennetaan liike- ja toimis-
torakennusta olevan osan katolle, viherkansitasolle (AK 12070).
Lisäksi tontille on rakennettava tilat päiväkotia varten. Päiväkodin
tiloista tulee olla sujuva yhteys ulos päiväkodin piha-alueelle puis-
tokannen tasoon.

Asemakaava edellyttää, että kuhunkin asuinrakennukseen katuta-
soon rakennetaan kunkin asuinrakennuksen identiteettiä koros-
tava erityisen korkealaatuinen sisääntuloaula. Asuinrakennusten
kattokerroksiin on rakennettava terassi ja yhteistiloja rakennuksen
kaikkien asukkaiden käyttöön. Asuntoihin saa rakentaa viherhuo-
neet ja niiden tulee visuaalisesti olla osa julkisivupintaa. Asuintor-
neihin ei saa rakentaa parvekkeita.
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Korttelialueen pysäköinti sijoittuu kokonaisuudessaan keskuksen
maanalaiseen yhteiskäyttöiseen pysäköintilaitokseen.

Hotellirakennusten korttelialue (KL-1)

Kortteli 10593 on osoitettu 15 kerrosta korkealle hotellirakennuk-
selle. Hotellin julkisivujen tulee olla arkkitehtuuriltaan korkeatasoi-
sia, julkisivumateriaaleina tulee käyttää pääosin terästä ja lasia.
Kattopinnan tulee olla osin viistetty ja rakennuksen ilmeeltään
veistoksellinen. Rakennuksen maantasokerros tulee rakentaa il-
meeltään avoimeksi ja Hermannin rantatien tasoon tulee rakentaa
kahvila/ravintola. Rakennuksen kattotasoon saa rakentaa kahvi-
lan/ravintolan sekä siihen liittyvän kattoterassin tontin kerrosalan
lisäksi.

Hotellin piha tulee rakentaa yhtenäisen suunnitelman mukaan.
Tontille saa rakentaa katoksia, jotka liittyvät arkkitehtuuriltaan ho-
tellirakennukseen.

Hotellin pysäköinti sijoittuu kokonaisuudessaan Kalasataman kes-
kuksen maanalaiseen yhteiskäyttöiseen pysäköintilaitokseen.

Liikenne

Lähtökohdat

Kalasataman keskuksen ja metroaseman lähiympäristön liikenne-
ratkaisut perustuvat Sörnäistentunnelin rakentamiseen. Keskuk-
sen lähikatuverkko palvelee erityisesti vilkastuvan kävelyn, pyöräi-
lyn ja joukkoliikenteen tarpeita, kun Lahdenväylän ja keskustan
välinen pääkatuliikenne siirtyy tunneliin.

Sörnäistentunnelin asemakaavaehdotus (nro 12162) ja alustava
liikennesuunnitelma (piir. nro:t 6199-7, 6200-1 ja 6201-1) hyväk-
syttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 4.6.2013. Ehdotus oli
julkisesti nähtävillä 2.8. 2.9.2013. Ehdotuksesta ei tehty muistu-
tuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto totesi (6.5.2014) kirjeessään
kaupunginhallitukselle, etteivät annetut lausunnot anna aihetta
muuttaa ehdotusta.

Autoliikenne voidaan poistaa lopullisesti Lautatarhankadun Her-
mannin rantatieltä Sörnäisten rantatielle johtavalta katuosuudelta,
kun Sörnäistentunneli otetaan käyttöön. Kyseisen katuosuuden
autoliikenteen määrä oli ennen REDI:n (Kalasataman keskus) ra-
kentamisesta aiheutuneita kiertotiejärjestelyitä noin 7 600 ajoneu-
voa vuorokaudessa. Tällä hetkellä katuosuus ei ole autoliikenteen
käytössä, vaan pääkatureitti Lahdenväylän suunnasta keskustaan
(E75) on siirretty REDI:n kiertotievaiheen ajaksi kulkemaan Her-
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mannin rantatieltä Vanhan talvitien, Työpajankadun ja Panimoka-
dun kautta Sörnäisten rantatielle. Lautatarhankadun kautta kul-
keva reitti on tarkoitus palauttaa autoliikenteen käyttöön REDI:n
kiertotievaiheen jälkeen ennen Sörnäistentunnelin rakentamista
(Investointiohjelmassa merkitty vuosille 2022 2026). Rakenteilla
olevissa REDI:n lähikatujen liikennejärjestelyissä on varauduttu
pitkäkestoiseen välivaiheeseen, jolloin REDI on avattu, mutta pää-
katuliikenne kulkee vielä alueen läpi. Kalasataman keskuksen en-
simmäisen vaiheen liikennesuunnitelma 6297-1 hyväksyttiin kau-
punkisuunnittelulautakunnassa 25.3.2014.

Kaavaratkaisu

Autoliikenne poistetaan Lautatarhankadulta Panimokadun ja Her-
mannin rantatien väliltä. Metroaseman läntisen sisäänkäynnin lä-
hialuetta kehitetään kävely- ja pyöräliikenteen ympäristönä. Nykyi-
nen ajorata muutetaan pyörätieksi. Suvilahden sekä tukkutorin
alueet yhdistävä Festarikuja rakennetaan.

Sörnäistentunnelin alustavaan liikennesuunnitelmaan täydenne-
tään Sörnäisten rantatien, Hermannin rantatien ja Junatien liitty-
mäjärjestelyt sekä Festarikujan ja Lautatarhankadun liikennejär-
jestelyt. Tunnelin päivitetty liikennesuunnitelma on tarkoitus viedä
kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi syksyllä 2017.

Palvelut

Kalasataman keskukseen on rakenteilla laaja alueellinen palvelu-
jen keskittymä, johon sijoittuu päivittäistavarakauppoja ja run-
saasti erikoisliikkeitä, ravintoloita, kahviloita, tuoretori, elämyskes-
kus, kuntosali jne. Kalasataman keskuksen kaupallisten osien on
määrä valmistua syksyllä 2018. Lisäksi keskuksen pohjoispuolelle
rakennetaan Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus, joka ote-
taan käyttöön keväällä 2018.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa alueelle
sijoittuvan kauppakeskuksen, metroaseman, raitiovaunu- ja bussi-
pysäkkien sekä alueen läheisyyteen sijoittuvan terveys- ja hyvin-
vointikeskuksen takia. Alue tulee suunnitella esteettömyyden eri-
koistason vaatimusten mukaisesti.

Ekologinen kestävyys

Ekologisen kestävyyden toteuttamiseksi hotellin osalta on laadittu
liiteraportti "Kalasataman hotellihankkeen ekologiset kriteerit". Kri-
teeristön tarkoitus on nostaa esiin hankkeen ympäristötehok-
kuutta edistävät ratkaisut ja luoda mittarit niiden toteutuksen seu-
rannalle ja varmentamiselle. Kalasataman keskuksen ekologiset
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vaatimukset on määritelty Kalasataman keskuksen toteutussopi-
muksessa.

Suojelukohteet

Kaava-alueen läheisyydessä on Suvilahden kulttuurihistoriallisesti
arvokas voimalaitosalue, joka on valtakunnallisesti merkittävä ra-
kennettu kulttuuriympäristö (RKY).

Yhdyskuntatekninen huolto ja tulvasuojelu

Lähtökohdat

Kaava-alue on nykyisten tai äskettäin suunniteltujen uusien yh-
dyskuntateknisen huollon verkostojen piirissä.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueen kadut ovat aiempien asemakaavojen katualueiden
mukaisia Festarikujaa lukuun ottamatta. Nykytilanteesta muuttu-
vat kadut ja kunnallistekniikka toteutetaan äskettäin laadittujen ka-
tusuunnitelmien mukaisina.

Ympäristöoppaan 2014, Tulviin varautuminen rakentamisessa,
Opas rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi ranta-alueilla, mu-
kainen ns. alin suositeltava rakentamiskorkeus tonteilla on +2,8 m
(N2000).

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maaperän rakennettavuus ja pohjarakentaminen

Asemakaavan päätarkoitus ovat käyttötarkoitusten muutokset
kortteleissa, jotka ovat toteutus- tai hankesuunnitteluvaiheessa.
Korttelit ja katualueet noudattelevat rajauksiltaan pääsääntöisesti
voimassaolevia asemakaavoja.

Maaperän pilaantuneisuus

Alueella on aiemmin ollut maaperää pilaavaa toimintaa. Maape-
rässä on toiminnan jäljiltä esiintynyt mm. öljyhiilivetyja, orgaanisia
liuottimia, metalleja ja PAH-yhdisteitä. Lähialueilla, mm. Suvilah-
dessa, on pohjavedessä havaittu orgaanisia haitta-aineita kuten
öljyhiilivetyjä, PAH-yhdisteitä, aromaattisia hiilivetyjä sekä länsi-
osissa myös kloorattuja liuottimia. Metroradan pohjoispuolella
pohjavesissä on todettu kloorattuja liuottimia mm. Junatien ja Sör-
näisten rantatien risteyksen tuntumassa. Suurimmat kloorattujen
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liuottimien pitoisuudet on havaittu suunnitellun Festarikujan länsi-
puolella. Haitta-aineita on esiintynyt myös alueen rakentamisen
yhteydessä käsitellyissä kaivantovesissä.

Kaavaratkaisu

Rakennettavuus ja pohjarakentaminen

Alueen pohjarakentaminen on suurelta osin jo tehty tai ratkaistaan
kaavatarkkuutta yksityiskohtaisemmin parhaillaan käynnissä ole-
vassa toteutukseen tähtäävässä hankesuunnittelussa.

Pilaantuneisuuden kunnostaminen

Alueella on asemakaavan laatimisen aikana ollut käynnissä mitta-
vaa rakentamista, jonka yhteydessä maaperä on etenkin Kalasa-
taman keskuksen alueella pääosin jo kunnostettu. Hotellikorttelin
10593 alueella on syytä varautua pilaantuneisuuden esiintymi-
seen varsinkin noin 3 6 metrin syvyydellä.

Festarikuja rajoittuu etelässä Suvilahden alueeseen, jossa maa-
perässä on suuria pitoisuuksia mm. bentseeniä ja naftaleenia.
Festarikujan alueella tutkimustiedot edellyttävät toteutusta edeltä-
vää lisäselvitystä sekä etelä- että pohjoisosissa, kun työmaakäy-
tön ja tilapäisten liikennejärjestelyjen aiheuttamat esteet ovat
poistuneet. Lautatarhan katualueella mahdolliset maakaivua sisäl-
tävät muutokset edellyttävät pilaantuneisuuden lisäselvittämistä.
Myös Hermannin rantatien eteläosa edellyttää lisäselvityksiä en-
nen toteutusta.

Asemakaavassa on annettu määräys maaperän pilaantuneisuu-
den selvittämisestä ja pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.
Yksityiskohtainen kuvaus alueen pilaantuneisuudesta sekä puh-
distamisesta on liiteraportissa Kalasataman keskus 2, kaavamuu-
tosalueet 2016, pilaantuneisuustarkastelu. FCG Oy, 31.12.2016.

Kalasataman keskuksen alueella on todettu voimakasta rakenta-
misenaikaista pohjaveden pinnan alenemista. Alueen pohjavesi
on pilaantunut mm. orgaanisilla liuottimilla, minkä takia kulkeutu-
misriski on muiden pinnan tason muutosten vaikutusten ohella
otettava huomioon kaikessa pohjaveden tilaan vaikuttavissa toi-
missa. Pohjaveden hallinnasta on laadittu selvitys ja hallintasuun-
nitelma, joka on esitetty liiteraportissa "Pohjaveden tila -yhteen-
veto" (Sito Oy, 2016).

Asemakaavassa on annettu seuraavat pohjavettä koskevat mää-
räykset: "Pohja- ja orsiveden pintaa ei saa pysyvästi alentaa. Ole-
massa oleville rakennuksille ja rakenteille ei saa aiheutua haittaa
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työnaikaisesta pohjavedenalennuksesta" ja " Lähialueen pohjave-
dessä todetut haitta-aineet on huomioitava aluetta rakennetta-
essa".

Ympäristöhäiriöt

Melu ja ilmanlaatu

Alueen katu- ja tieliikenteestä aiheutuu alueelle melua ja päästöjä.
Myös metroliikenne on paikoin merkittävä melulähde alueella. Me-
lutason ohjearvot ulkona ylittyvät Itäväylän rakentamattomassa
lähiympäristössä, mutta tilanne on paikoin muuttumassa merkittä-
västi Kalasataman keskuksen rakentuessa, kun Itäväylää kate-
taan.

Epäedullisten sääolosuhteiden vallitessa myös ilmanlaatu on vilk-
kaassa liikenneympäristössä ajoittain huono. Kalasataman kes-
kuksen rakentaminen kohdistaa jatkossa suurimmat liikenneperäi-
set epäpuhtauksien pitoisuudet katteen päätyihin.

Hanasaaren voimalaitoksen piipusta kantautuu alueelle melua,
joka voi paikoin erottua lähinnä yöaikaan, jolloin liikenteen melu
on vähäisempää.

Kaavaa varten on laadittu meluselvitys, joka pohjautuu vuonna
2011 Kalasataman keskuksen asemakaavaa varten laadittuun
selvitykseen. Myös aiemmin laadittujen ilmanlaatuselvitysten poh-
jalta on laadittu asiantuntija-arvioita ilmanlaadusta muuttuneeseen
suunnitelmaan verraten. Nämä raportit ovat kaavaselostuksen liit-
teinä.

Meluselvityksen mallilaskennan perusteella puistokannella sekä
katoilla sijaitsevien leikki- ja oleskelualueilla pihoilla saavutetaan
esitetyillä meluntorjuntaratkaisuilla melutason ohjearvoihin näh-
den hyväksyttävät olosuhteet. Ainoastaan Hanasaaren voimalai-
toksen vielä toimiessa sen piipun melusta johtuen voi talviyönä
ohjearvotaso periaatteessa ylittyä 1 2 desibelillä tontilla 106221/6
sijaitsevan tornin kattoterassilla ja tornin eteläpuolisilla oleskelu-
alueilla. Tätä harvoin tapahtuvaa ja tulevaisuudessa poistuvaa ti-
lannetta ei tarvitse huomioida tulkittaessa kaavamääräystä, jossa
edellytetään ulko-oleskelualueiden meluntorjuntaa melutason oh-
jearvojen saavuttamiseksi.

Tornien julkisivuille kohdistuu suurimmillaan Hermannin rantatien
puolella alimpiin kansitason yläpuolisiin kerroksiin 66 68 dB päi-
väaikainen keskiäänitaso. Kortteliin 10593 sijoittuvan hotellin poh-
joisjulkisivulle on laskettu kohdistuvan suurimmillaan noin 72 dB
päiväaikainen keskiäänitaso. Kaavassa on annettu julkisivuille
meluselvityksen perusteella äänitasoerovaatimukset, joissa on 1-
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2 desibeliä varmuusvaraa siihen nähden, mitä ohjearvotaso si-
sällä edellyttäisi.

Ilmanlaatuarvion mukaan Kalasataman keskuksen viherkannella,
jossa sijaitsee tornitaloihin liittyvät leikki- ja ulko-oleskelualueet,
saavutetaan ilmanlaadun kannalta raja- ja ohjearvoihin verraten
hyväksyttävät olosuhteet. AL- ja KL-1-korttelialueilla rakennusten
ilmanottokohdan sijaintiin on määrätty kiinnitettävän erityistä huo-
miota ja ilmanottokohta tulee järjestää tason noin +30 yläpuolelta.
AL-kortteleiden osalta on suositeltavaa välttää ilmanottoa Her-
mannin rantatien puolelta. Korttelin 10593 alueelle kohdistuu mer-
kittävät katuliikenteen päästöt johtuen sen sijainnista Itäväylän
läntisen katteen välittömässä läheisyydessä. Tästä johtuen kaa-
vassa on erikseen kielletty tuloilman ottaminen Junatien tai Her-
mannin rantatien puoleisilta julkisivuilta. Suositeltava ilmanotto-
kohta on hotellin kattotaso, joka on riittävän etäällä sekä autolii-
kenteen päästöistä että huippulämpökeskuksen päästölähteestä.

Runkomelu ja tärinä:

Metroliikenteestä aiheutuu siltarakenteeseen värähtelyä, joka
saattaa rakennuksiin siirtyessään esimerkiksi kuulua runkome-
luna. Rakenteilla olevan Kalasataman keskuksen suunnitteluperi-
aatteena on ollut toteuttaa metrosillan ja sitä ympäröivän raken-
nuksen rakenteet itsenäisinä rakenteina, jotka eivät ole mekaani-
sesti lainkaan kytköksissä toisiinsa. Tällöin saadaan varmistettua,
että metroliikenteen siltarakenteisiin aiheuttama värähtely ei
pääse kytkeytymään edelleen rakennusrunkoon ja aiheuttamaan
tärinä- tai runkomeluhaittoja kauppakeskuksen ja tornitalojen sisä-
tiloissa.

Kaavassa on annettu määräys raideliikenteen aiheuttaman runko-
äänen huomioon ottamiseksi rakennusten suunnittelussa. VTT on
raportissaan "Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi,
Esiselvitys, VTT Tiedotteita 2468" esittänyt suosituksensa runko-
melun tavoitearvoiksi eri rakennustyyppien osalta.

Energiahuoltoalue

Lähtökohdat

Asemakaavan muutosalueen eteläpuolella on Helen Oy:n ener-
giahuoltoalue, jolla toimivat mm. Hanasaaren B-voimalaitos, huip-
pulämpökeskus ja satama. Polttoainetta varastoidaan kivihiilen
avovarastossa Hanasaaren kärjessä. Alueella on kaksi alkuperäi-
seltä kooltaan noin 7 500 m3 öljysäiliötä. Toisessa varastoidaan
raskasta polttoöljyä ja toinen on muutettu kevyelle polttoöljylle, jol-
loin varastomäärä on hieman pienentynyt. Hanasaaren voimalai-
tos on varastoimiensa kemikaalien perusteella luokiteltu toiminta-
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periaateasiakirjalaitokseksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tu-
kes on määritellyt laitokselle 0,5 kilometrin laajuisen konsultointi-
vyöhykkeen, jolla maankäytön suunnittelussa on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota riittäviin suojaetäisyyksiin suuronnettomuusvaa-
raa-aiheuttavan toiminnan ja herkän toiminnan välillä. Asemakaa-
van muutosalue sijaitsee konsultointivyöhykkeellä. Voimalaitos si-
jaitseen lähimmillään noin reilun 400 metrin etäisyydellä asema-
kaavan mukaisesta lähimmistä rakennuksista.

Kaupunginvaltuusto on Helen Oy:n kehitysohjelmasta tekemässä
päätöksessään linjannut, että Hanasaaren voimalaitoksen toi-
minta tulee päättymään vuoden 2024 lopussa. Alueelle jää toimi-
maan mm. huippulämpökeskus polttoainevarastoineen. Polttoai-
nevaraston tulevaa sijaintia ja sen riskejä ja vaikutusalueita selvit-
tää Helen Oy. Uudesta sijaintipaikasta ei ole toistaiseksi päätetty,
mutta sille tutkitaan paikkaa tulevasta energiakorttelista lämpö-
keskuksen läheisyydestä.

Alueen luoteispuolella sijaitsee Helsingin Tukkutori, jossa toimii
myös pakastamo. Pakastamon jäähdytysaineena on ammoniakki,
jota on laitoksella noin 10 tonnia. Ammoniakin aiheuttamia riskejä
on selvitetty Etelä-Hermannin kaavoituksen aikana. Ammoniakin
käyttö tulee loppumaan Tukkutorin alueella, kun suunniteltu uusi
pakastamo otetaan käyttöön ja kylmäaineeksi tulee hiilidioksidi.

Kaavaratkaisu

Poikkeustilanteet

Energiahuoltoalueen vaikutuksia lähiympäristön maankäyttöön on
selvitetty alueen osayleiskaavoituksen, alueelle laadittujen aiem-
pien asemakaavojen ja energiahuoltoalueen toimintojen suunnit-
telussa. Energiahuoltoalueen lähiympäristön maankäytön suunnit-
telussa ovat turvallisuuden lähtökohtina olleet Tukesin osayleis-
kaavoituksen yhteydessä lausunnoissaan (4388/3672004,
599/36/2006) esittämät suojaetäisyydet. Tukes on näissä toden-
nut, että voimalaitoksen ja siihen kuulumattoman toiminnan, kuten
asuin-, liike- ja toimistorakennusten välille tulee jäädä noin 200
metrin suojaetäisyys. Lisäksi raskaan polttoöljyn varaston ympä-
ristö 250 metrin säteellä tulee voida tyhjentää ihmisistä kahden
tunnin kuluessa.

Voimalaitoksen ja lämpökeskuksen nykyinen yhteinen öljyvarasto
sijaitsee lähimmillään noin 600 metrin etäisyydellä asemakaavan
mukaisista rakennuksista.

Nykyisten toimintojen laajimmalle laitosalueesta haittaa tai vaaraa
aiheuttaviksi tilanteiksi on arvioitu suuret tulipalot, etenkin laitos-
alueen raskaan polttoöljyn varaston tulipalo. Sen savukaasut voi-
sivat levitä erittäin laajalle ja aiheuttaa suojautumistarpeen myös
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asemakaavan muutosalueella. Raskaan polttoöljyn palon savu-
kaasujen laajimmalle varaa aiheuttavat komponentit ovat mallin-
nusten mukaan rikki- ja hiilidioksidi. Analyyseissä tarkastellut on-
nettomuusskenaariot arvioitiin hyvin epätodennäköisiksi. (Pöyry
2009) Savukaasuilta voi suojautua sisätiloihin tai poistumalla alu-
eelta.

Kevyen polttoöljyn säiliölle tehtyjen vaaranarviointien perusteella
säiliön palon savukaasuvaikutukset ovat asemakaava-alueella
raskaan polttoöljyn vaikutuksia pienemmät. Kaasumaisten pääs-
töille pisimmälle varaa aiheuttava komponentti oli mallinnuksessa
hiilimonoksidi, jonka palautumattomia tai vakavia terveysvaikutuk-
sia aiheuttava pitoisuus yltäisi mallinnuksen perusteella noin 115
metrin etäisyydelle. Palosta syntyvä nokihiukkaspilvi olisi erittäin
laaja ja leviäsi pitkälle. Pilvi kohoaisi kuitenkin ylittäen torniraken-
nukset pääosin. (Elomatic Oy, 2013)

Raskaan ja kevyen polttoöljyn nykyinen varasto poistuu käytöstä
voimalaitostoimintojen lopettamisen myötä. Hanasaareen suunni-
tellaan uutta pienenpää varastoa kevyelle polttoöljylle lämpökes-
kuksen tarpeisiin.

Alueelle jäävälle lämpökeskukselle suunnitellun uuden, nykyistä
pienemmän ja vain kevyttä polttoöljyä sisältävän, öljyvaraston on-
nettomuusvaarojen vaikutuksia on selvittänyt Helen Oy. Jos säiliöt
toteutettaisiin maanpäällisinä ilman suojakuorta, on terveyshaittaa
aiheuttavien lämpösäteilyvaikutusten arvioitu ulottuvan noin 60
metrin etäisyydelle säiliöstä. Savukaasujen terveyshaittaa ulottu-
vat vaikutukset ulottuisivat noin 80 metrin etäisyydelle palosta.
Asemakaavan muutosalueen etäisyys tulevasta energiakorttelista
on rakennusten osalta yli 400 metriä, joten etäisyys tulevaan va-
rastoon arvioidaan riittäväksi. Savukaasujen hiukkasten (noki) vai-
kutukset voisivat suuressa palossa ulottua erittäin pitkälle. Koska
kuumat savukaasut kohoavat korkealle, voisi nokivaikutuksia ulot-
tua osin tornitalojen alueelle. Nokivaikutuksilta voi suojautua sisä-
tiloissa tarvittaessa pysäyttämällä ilmanvaihto. Maantasoon tai pi-
hakansille eivät nokivaikutukset mallinnuksen perustella kohdis-
tuisi.

Varaston toteutusta tutkitaan myös vaihtoehtona, jossa varastoon
toteutetaan betonikuori. Tällöin etenkin tulipalon lämpösäteilyn
vaikutusalue pienenisi tarkasteltuun vaihtoehtoon verrattuna.
Tarkka sijainti ja toteutustapa ratkaistaan Hanasaaren jatkosuun-
nittelun yhteydessä.

Energiahuollon laitosten normaalitoiminta

Korkean rakentamisen yhteydessä erityisesti voimalaitoksen ja
lämpökeskuksen piippujen päästöt ovat merkityksellisiä arvioita-
essa laitosten normaalitoimintojen vaikutuksia. Päästövaikutukset
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maanpinnan tasossa, Kalasataman keskuksen puistokannen ta-
sossa ja tornitalojen kattotasoilla mallinnettiin typpidioksidin, rikki-
dioksidin ja hiukkasten pitoisuuksien osalta Kalasataman keskuk-
sen asemakaavoituksen yhteydessä. Päästöjen todettiin olevan
tornien ilmanlaadun kannalta hyväksyttäviä.  Selvityksestä on laa-
dittu asiantuntija-arvio asemakaavan muutoksen vuoksi, sillä ra-
kennusten korkeudet ovat muuttuneet aiemmasta suunnitteluvai-
heesta. Myös energiahuoltotoimintojen tuleva kehitys on päätös-
tasolla täsmentynyt, jolloin on tarkasteltu erikseen tilanne, jossa
vain lämpökeskus on toiminnassa.

Vaikka Hanasaaren B-voimalaitoksen toiminta lakkaisi, on päästö-
taso tornien alueella mallinnuksen perusteella tulevaisuudessakin
nk. normaalitoiminnan maksimitilanteessa hyvin samankaltainen
kuin nykytilanteessa. Maksimitilanteen mallinnuksessa on ole-
tettu, että lämpökeskus käy vuoden jokaisena tuntina, jolloin on
saatu esiin epäedullisimmat päästötilanteet. Lämpökeskus toimii
normaalisti vain, kun peruskuormalaitosten teho ei riitä. Lämpö-
keskuksen suuri osuus maksimitilanteen mallinnuksen päästöistä
johtuu siitä, että sen piipun korkeus (noin 100 m) on samaa luok-
kaa, kuin asemakaavamuutoksen tornien korkeus. Toteutuneiden
käyttötuntien pohjalta mallinnettuihin nk. normaalitoiminnan pääs-
töihin voimalaitoksen poistumisella olisi suurempi vaikutus.

Päästöjen vaikutus tornien alueella on kaikissa mallinnetuissa ta-
pauksissa ilmanlaadun ohje- ja raja-arvojen perusteella hyväksyt-
tävällä tasolla.

Päivitetty asiantuntija-arvio ja aiemmat mallinnukset ja on esitetty
selostuksen liiteraportissa "Asiantuntija-arvio ilmanlaadusta" (Il-
matieteenlaitos 2011 ja 2016).

Laitosten meluvaikutuksia asemakaava-alueelle on käsitelty koh-
dassa "Melu ja ilmanlaatu".

Tukkutorin pakastamo

Tukkutorin pakastamolle on Etelä-Hermannin asemakaavoituksen
yhteydessä tehtyjen turvallisuustarkastelujen perusteella esitetty
Tukesin ja pelastuslaitoksen lausunnoissa (17.10.2005 ja
7.10.2005) vähimmäisetäisyydeksi asutukseen 75 ja 100 metriä.
Asemakaavamuutoksen lähin kortteli sijaitsee noin 500 metrin
etäisyydellä pakastamosta.

Tuulisuus

Lähtökohdat

Asemakaava-alue on osa tornirakennusten muodostamaa koko-
naisuutta, jossa pihakannet ovat tavanomaista korkeammalla,
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noin 23 metrin korkeudessa.  Etäisyys rantaviivaan on muutamia
satoja metrejä ja alue on alttiina merenlahtien kautta puhaltaville
tuulille noin 180 asteen sektorilta. Tuulet pääsevät vaimentumat-
tomina torneihin noin 16 32 metrin korkeudelta ylöspäin.

Kaavaratkaisu

Tornialueen tuuliolosuhteita ja vaikutuksia on selvitelty Kalasata-
man keskuksen ensimmäisen asemakaavan laatimisen aikana ja
hankkeen jatkosuunnittelussa useassa vaiheessa tarkentaen.
Keskuksen alueelle on tehty useita tuulitunnekokeita eri suunnitel-
mavaiheissa ja päivitetty suunnitelmia piha-alueista ja tuulensuo-
jarakenteista. Tätä asemakaavaa varten on tuulitunnelikokokei-
den tuloksista, asemakaavasuunnitelmasta ja pihasuunnitelmista
laadittu asiantuntija-arviona päivitys, jossa tärkeä osuus on ollut
asemakaavan mahdollistaman päiväkodin piha-alueen tarkastelu.
Kalasataman keskuksen puisto- ja pihakannet eivät itsessään kui-
tenkaan kuulu asemakaava-alueeseen. Pihakansien suunnitte-
lussa tuulisuus on otettu huomioon. Kannet varustetaan mm. suo-
jakaitein ja istutuksin.

Päiväkodin pihan sijainti ja suunnitellut istutukset todettiin edulli-
siksi tuulisuuden vaikutusten torjunnassa. Tuulisuus on arvioitu
samankaltaiseksi kuin Kalasataman alueella matalampien raken-
nusten maanpintatasossa ilman istutusten antamaa suojaa. Eten-
kin sijainti riittävän etäällä tornin 7 julkisuvusta on merkittävä suo-
jaava tekijä. Lähempänä tornia puuskatuulet voivat talvella olla
voimakkaampia. Tuulisuuden kannalta ei todettu estettä pihan
päiväkotikäytölle. Piha tulee toteuttaa vähintään suunnitelman
mukaisilla istutuksilla siten, että istutettavat kasvit ovat jo alkuvai-
heessa mahdollisimman suurikokoisia. Myös pihalle johtava kul-
kureitti tulee suojata istutuksin.

Tornien kattoterasseilla voi esiintyä kovia virtauksia huolimatta
suojaavasta korkeasta aidasta. On mahdollista, että kattoteras-
sien käyttöä voidaan joutua rajoittamaan kovilla tuulilla.

Asemakaavassa on annettu tuulisuutta koskeva määräys: "Tuuli-
suus ja rakennusten aiheuttama kanavointivaikutus tulee ottaa
huomioon jatkosuunnittelussa."

Tuulisuuskokeiden loppuraportti ja asemakaavaa varten laadittu
päivitys ovat kokonaisuudessaan selvityksessä "Kalasataman
keskuksen tuulisuusselvitys" (WSP Oy 2016 ja WSP Oy 2015).

Pelastusturvallisuus

Kalasataman keskuksen suunnittelun aikana on tehty paloteknistä
suunnittelua. Asemakaavamuutoksen alueelta on laadittu erillinen
palotekninen suunnitelma kaavoituksen tarpeisiin. Asemakaavan
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muutoksessa on palo- ja pelastusturvallisuutta koskevat kaava-
määräykset liittyen vaiheittaiseen toteutukseen ja tontinrajat ylittä-
vän hankekokonaisuuden suunnitteluun kokonaisuutena. Asema-
kaavan muutoksella luodaan edellytykset palo- ja pelastusturvalli-
suuden määräysten mukaiselle jatkosuunnittelulle ja toteutukselle.

Vaikutukset

Asemakaavan vaikutusten arvioimiseksi on laadittu seuraavat sel-
vitykset:

 Korkea rakentaminen Helsingissä. Helsingin kaupunkisuunnit-
teluviraston julkaisuja 2011:4

 Kalasataman keskuksen vaikutukset kaupunkikuvaan, maise-
maan ja kulttuuriympäristöön. Kaupunkisuunnitteluvirasto,
31.10.2011, 6.2.2017

 Varjotutkielma, Kalasataman keskus. Helin & co arkkitehdit,
11.10.2016, 9.1.2017

 Ote Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelmaluonnoksesta.
Kaupunkisuunnitteluvirasto, 25.1.2017

 Kalasataman korkeiden rakennusten vaikutukset lintuihin, eri-
tyisesti Vanhankaupunginlahden Natura-alueen linnustoon.
Ympäristötutkimus Yrjölä, 6.9.2011

 Palotekninen suunnitelma kaavoituksen tarpeisiin. L2 Palotur-
vallisuus Oy, 27.1.2017

 Kalasataman keskus, lausunto suunnitelmamuutosten tuuli-
suusvaikutuksista. Wsp Finland Oy, 22.12.2016

 Kalasataman keskuksen korttelin 10593 ja tornien 7 ja 8 melu-
selvitys asemakaavamuutosta varten. Srv Oyj, Sito 3.2.2017

 Raideliikenteen tärinän ja runkomelun huomioiminen kaava-
muutosalueilla. Akukon Oy, 10.10.2016

 Asiantuntija-arvio ilmanlaadusta. Ilmatieteen laitos, Sito,
1.11.2016

 Kalasataman hotellihankkeen ekologiset kriteerit. Green Buil-
ding Partners Oy, 21.10.2016

 Kalasataman keskus 2, kaavamuutosalueet 2016, pilaantunei-
suustarkastelu. FCG Oy, 31.12.2016
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 Pohjaveden tila -yhteenveto. SITO, 4.2.2017

 Kalasataman keskus, autopaikkalaskelma, pyöräpaikkalas-
kelma. SITO, 18.11.2016

 Kalasataman keskus, alustava kerrosalalaskelma ja -kaaviot.
Helin & co arkkitehdit, 15.11.2016.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan ja sen mukaisten käyttötarkoituksen muutosten to-
teuttaminen ei edellytä varsinaisia kynnysinvestointeja kaupun-
gilta. Nykyisille katualueille tehtävät muutokset lautatarhankadulla
ajoneuvoliikenteestä pyöräilyn ja jalankulun käyttöön voidaan to-
teuttaa erillisenä kokonaisuutenaan, mikäli pyritään laatutason
nostamiseen. Asemakaavamuutosalueella sijaitseva Festarikujan
alikulkutunneli voidaan toteuttaa asemakaavasta riippumattomana
erillisenä hankkeena. Festarikujasta on laadittu rakennusviras-
tossa hankesuunnitelma ja asiaa on aiemmin käsitelty yleisten töi-
den lautakunnassa.

Kaupunki saa tuloja tonttien myymisestä. Tonttien 10620/6 ja
10621/6 (tornit 7 ja 8) määräosien myymisestä on aiemmin sovittu
Kalasataman keskuksen toteutussopimuksessa ja käyttötarkoituk-
sen muutoksesta aiheutuvia mahdollisia kauppahinnantarkistuksia
käsitellään erikseen. Korttelin 10593 tontista on tehty suunnittelu-
varaus ja sen luovutusehdoista sovitaan erikseen.

Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriympäristöön
sekä Suvilahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäris-
töön

Kalasataman keskuksella tulee olemaan mittavat kaupunkikuvalli-
set vaikutukset. Torniryhmä tulee näkymään kauas, erityisesti Ku-
losaarensillan, Junatien, Hermannin rantatien ja Sörnäisten ranta-
tien akseleissa. Kalasataman keskuksen rakentaminen tulee vah-
vistamaan uuden kaupunginosan muodostumista Helsingin ur-
baaniksi osaksi ja tulee muuttamaan kantakaupungin itäisten
osien identiteettiä merkittävästi. Asemakaavan muutoksen vaiku-
tukset Kalasataman keskuksen kaupunkikuvalliseen ilmeeseen
ovat vähäiset.

Hotellin sijainti Kalasataman läntisenä porttina alueelle Junatietä
lännestä saavuttaessa on kaupunkikuvallisesti merkittävä vaikka
hotelli on mittakaavaltaan huomattavasti Kalasataman keskusta
pienempi rakennus. Veistoksellinen hotelli erottuu ympäristöstään
Kalasataman uutena maamerkkinä ja rakentaa osaltaan uuden
alueen identiteettiä.
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Mittasuhteiltaan Kalasataman keskus on tornitaloryhmä, joka tul-
laan kokemaan kolmantena osapuolena Sörnäisten rantatien laa-
jassa urbaanisessa skenaariossa yhdessä Hanasaari B-voimalai-
toksen kanssa. Torniryhmän koko ja valtava mittakaava tulevat
entisestään korostamaan Suvilahden laitosten merkitystä lähiym-
päristössään sekä autoilijoiden että jalankulkijoiden kannalta. Vii-
meiset näkymät Suvilahden laitoksista kaukomaisemassa, Kulo-
saaren suunnasta katsottuna, tulevat lähivuosina häviämään uu-
sien rannalle rakennettavien asuinrakennusten taakse.

Vaikutuksia kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriympäristöön
sekä Suvilahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäris-
töön käsitellään tarkemmin erillisessä selvityksessä Kalasataman
keskuksen vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuu-
riympäristöön.

Vaikutukset liikenteeseen

Kalasataman keskeisimmän alueen liikenteen turvallisuus sekä
jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja pääkatuliikenteen suju-
vuus varmistetaan Sörnäisten ja Hermannin rantateiden välisen
liikennetunneliyhteyden eli Sörnäistentunnelin avulla. Sörnäisten
rantatie ja Hermannin rantatie sekä niiden nykyinen liittymäalue
Kalasataman metroaseman kohdalla ovat osa keskustan ja Lah-
denväylän välistä pääkatuyhteyttä (E75). Kalasataman ja sen kes-
kuksen rakentuminen lisää erityisesti näiden pääkatujen liittymä-
alueen liikennettä. Myös pidempimatkaisen liikenteen osuus kas-
vaa alueen pääkatuverkolla kantakaupungin asukas- ja työpaikka-
määrän kasvun myötä. Metroaseman ympärille rakentuvasta Ka-
lasataman keskuksesta muodostuu tärkeä joukkoliikenteen sol-
mukohta. Nykyinen pääkatujen liittymäalue muuttuu osaksi Kala-
sataman keskuksen paikallisen liikenteen lähikatuverkkoa.

Ennen Sörnäistentunnelin käyttöön ottoa pääkatuliikenne ohja-
taan edelleen Kalasataman keskuksen kautta. Nykyinen katu-
verkko ei kuitenkaan enää riitä kaikkien liikennemuotojen tarpei-
siin, joten alueen liikenne ruuhkautuu. Kaupungin strategiaohjel-
man mukaisesti on pyritty ensisijaisesti turvaamaan kävelyn, pyö-
räilyn ja joukkoliikenteen olosuhteet, joten suurimmat haitat koh-
distuvat välivaiheessa autoliikenteelle, mutta myös muiden kulku-
muotojen toimivuus kärsii ja liikenneturvallisuus heikkenee. Ruuh-
kautuminen saattaa laajeta myös itäisen kantakaupungin pienem-
piluokkaiselle katuverkolle, kun osa pääkatuliikenteestä hakeutuu
korvaaville reiteille.

Lautatarhankadun katuosuuden muuttaminen jalkakäytäväksi ja
pyörätieksi edellyttää Sörnäistentunnelin rakentamista.
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Kalasataman keskuksen alueen jalankulku- ja pyöräilymäärät kas-
vavat huomattavasti. Ajoneuvoliikenteen poistaminen Lautatar-
hankadulta laajentaa Kalasataman keskuksen ympäristön jalan-
kulku- ja pyöräilyaluetta sekä parantaa alueen viihtyisyyttä ja tur-
vallisuutta.

Festarikujan rakentaminen jalankulkijoille ja pyöräilijöille yhdistää
Suvilahden kulttuurikeskuksen sekä Tukkutorin (Teurastamo) alu-
eita ja parantaa niiden saavutettavuutta huomattavasti nykyisestä.

Tuulisuus

Korkeat rakennukset aiheuttavat tuulisuusvaikutuksia, jotka tulee
ottaa Kalasataman keskuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
huomioon. Tuulisuusvaikutukset saadaan hyväksyttäviksi tornien
suunnittelun yhteydessä laadituissa suunnitelmissa esitetyin suo-
jarakentein ja istutuksin. Muuttuvan käyttötarkoituksen mahdollis-
tamalle päiväkodille on edellytykset riittävän suojaisaan piha-alu-
eeseen.

Taajamatulvat

Kaava-alueen korkeustason määrittelyssä on merenpinnan kor-
keusvaihtelu otettu huomioon sijoittamalla uudisrakennukset maa-
ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön oppaassa Ylim-
mät vedenkorkeudet ja sortumariskit ranta-alueille rakennettaessa
- Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista annettujen ohjeiden
mukaisesti. Rankkasateiden aiheuttamiin tulviin on varauduttu
suunnittelemalla alueellinen tasaus siten, että tulvavedet voidaan
johtaa pintavaluntana katuja pitkin mereen.

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen

Alueen maaperä kunnostetaan rakentamisen yhteydessä, joten
pilaantuneisuudesta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia ihmisten ter-
veydelle. Energiahuoltoalueen tavanomaisen toiminnan vaikutuk-
set ovat asemakaavan käyttötarkoituksen edellyttämällä tasolla.
Etäisyys energiahuoltoalueeseen luo edellytykset turvalliselle ym-
päristölle myös poikkeustilanteissa, joissa suojautuminen etenkin
raskaan polttoöljyn savukaasuilta voi olla tarpeen. Asemakaava-
alueelle ei ulotu suojautumista estäviä lämpösäteily- tai painevai-
kutuksia. Raskaan polttoöljyn varastointi päättyy voimalaitostoi-
minnan päättymisen myötä. Lämpökeskuksen käyttöön tulevan
kevyen polttoöljyn varaston poikkeustilanteissa pisimmälle ulottu-
via vaikutuksia olisi mallinnusten perusteella tulipalon nokivaiku-
tukset, jotka voivat ulottua tornitalojen yläkerroksiin. Nämä vaiku-
tukset eivät ulotu kulku- ja pihatasoille. Sisätiloissa on mahdollista
suojautua noelta ilmavaihto pysäyttämällä. Vaikutukset eivät estä
turvallista alueelta poistumista.
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Kaava luo melun, ilmanlaadun, tärinän, runkoäänten, energian-
tuotannon vaikutusten ja maaperän laadun suhteen edellytykset
terveelliselle ja turvalliselle elinympäristölle.

Vaikutukset linnustoon

Kalasataman tornitalojen rakentaminen ei vaikuta merkittävästi
Vanhankaupunginlahden lintuveden linnustoon. Rakentamisenai-
kaiset vaikutukset on arvioitu merkityksettömiksi, ja valmiiden talo-
jen mahdollisesti linnuille aiheuttama törmäysriski voidaan mini-
moida helposti julkisivujen suunnittelussa. Korkeita heijastavia
pintoja ei tehdä ja taloja ei valaista ympäröivää aluetta kirkkaam-
min. Näillä toimilla arvioidaan törmäysriskin olevan merkityksetön
ja riskin olevan yhtä pieni, kuin nykyisillä rakennuksilla alueen ym-
pärillä.

Vaikutuksia linnustoon käsitellään tarkemmin erillisessä selvityk-
sessä Kalasataman korkeiden rakennusten vaikutukset lintuihin,
erityisesti Vanhankaupunginlahden Natura-alueen linnustoon.

Vaikutukset teknisen huollon, jätehuollon ja energiahuollon järjes-
tämiseen alueella

Asemakaava luo edellytykset korkeatasoisen teknisen huollon jär-
jestämiseksi alueelle

TOTEUTUS

Rakentamisaikataulu

Kalasataman keskuksen rakentaminen alkoi vuonna 2011 maan-
rakennus- ja louhintatöillä. Massiivinen rakennushanke toteute-
taan useassa osassa. Ensimmäisinä rakennetaan kauppakeskus
ja pysäköintilaitos, joiden on määrä valmistua syksyllä 2018. Kes-
kuksen on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan vuonna 2023.

Lautatarhankadun katuosuuden muuttaminen jalkakäytäväksi ja
pyörätieksi voidaan toteuttaa vasta sitten, kun autoliikenteen kor-
vaava pääkatuyhteys, Sörnäistentunneli, on otettu käyttöön.

Toteutuksen seuranta

Kaupunki tekee Kalasataman keskukseen liittyvät päätökset
yleistä päätöksentekomenettelyä ja voimassaolevia johtosääntöjä
noudattaen.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kahdeksan erityistavoitetta:

 Alueiden käytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja
pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatku-
vuutta, turvallisuutta ja laatua.

 Asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyi-
hin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.

 Alueiden käytössä on otettava huomioon viranomaisten selvi-
tysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään
tulviin liittyvät riskit.

 Alueidenkäytön suunnittelussa pilaantuneen maa-alueen puh-
distustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteutta-
mistoimiin.

 Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman
epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään
jo olemassa olevia haittoja

 Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee
sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualu-
eelle.

 Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen
toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia.

 Haitallisia terveysvaikutuksia ja onnettomuusriskejä aiheutta-
vien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on
jätettävä riittävän suuri etäisyys.

Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu ja-
lankulun ja pyöräilyn verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laa-
tua sekä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvan
haitan ehkäisyä sekä olemassa olevien haittojen vähentämistä.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen
aluetta sekä tiivistettävää aluetta.
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Yleiskaavat

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on keskustatoi-
mintojen aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan mukai-
nen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on liike- ja palvelukeskuksen aluetta. Nyt laa-
dittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Alueella on voimassa Kalasataman osayleiskaava (Sörnäisten-
ranta-Hermanninranta) nro 11650 (kaupunginvaltuusto 30.1.2008,
tullut voimaan 14.3.2008), jonka mukaan alue on keskustatoimin-
tojen aluetta, palvelujen ja hallinnon aluetta ja katualuetta.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on osittain kantakau-
pungin pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa on alu-
eelle esitetty tilavaraus liikennetunnelille. Helsingin uudessa, tar-
kistetussa yleiskaavaehdotuksessa on esitetty kyseisen liikenne-
tunnelivarauksen poistamista tarpeettomana. Nyt laadittu kaava-
ratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 12070 (tullut voimaan
28.6.2013). Kaavan mukaan alue on hotellirakennusten kortteli-
aluetta, toimistorakennusten korttelialuetta ja katualuetta.

Alueella on voimassa asemakaava nro 12227 (tullut voimaan
5.12.2014). Kaavan mukaan alue on, toimistorakennusten kortteli-
aluetta.

Alueella on voimassa maanalainen asemakaava nro 12222 (tullut
voimaan 3.6.2014).  Kaavan mukaan alue on maanalainen tila,
johon saa sijoittaa yleisen pysäköintilaitoksen ja väestönsuojelun
tiloja.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-
teriin.
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Muut suunnitelmat ja päätökset

Helsingin kaupunki käynnisti syksyllä 2009 julkisen hankintakilpai-
lun Kalasataman keskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta.
Kahdeksan kuukautta kestäneiden neuvottelujen jälkeen kaupun-
ginvaltuusto valitsi SRV Yhtiöt Oyj:n kilpailun voittajaksi ja hank-
keen toteuttajaksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2011 kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti, että

A. Kalasataman keskuksen kilpailun voittajaksi valitaan SRV
Yhtiöt Oyj ja tämän 2.3.2011 päivätty tarjous ja sen sisäl-
tämä 20.12.2010 päivätty Kalasataman keskuksen toteu-
tussopimusehdotus hyväksytään.

B. Kiinteistölautakunta oikeutetaan tekemään kohdan A mu-
kainen sopimus Kalasataman keskuksen toteuttamisesta
sekä tästä johtuvat kiinteistökauppojen esisopimukset, kiin-
teistökaupat, käyttöoikeussopimukset ja maanvuokrasopi-
mukset. Samalla kiinteistölautakunta oikeutetaan teke-
mään keskuksen toteuttamista koskevaan sopimukseen
tarvittaessa muutoksia, lisäyksiä ja täsmennyksiä edellyt-
täen, ettei sopimuskokonaisuus muutu olennaisesti toisen-
laiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus oli hyväksynyt seuraavat toivomuspon-
net:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kiinteistölautakunta saa
säännöllisin välein hankkeen etenemisestä:

 kustannusseurannan
 aikatauluseurannan
 laatuseurannan sekä
 asuntotuotannon rakenneseurannan (Eija Loukoila)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Kalasataman keskuk-
sen rakennustöiden aikana varmistetaan liikenteen mah-
dollisimman esteetön sujuminen ilman pitkäaikaista ajo-
kaistojen vähentämistä siitä huolimatta, että reittiä Itäväylä-
Junatie joudutaan siirtämään keskuksen eteläpuolelle.
(Seija Muurinen)

Helsingin kaupunki ja SRV allekirjoittivat 16.8.2011 Kalastaman
keskuksen toteutussopimuksen, kiinteistökaupan esisopimuksen,
sosiaali- ja terveysaseman huoneenvuokrasopimuksen ja julkisten
osien rakentamisen KVR-urakkasopimuksen. Lisäksi samalla alle-
kirjoitettiin Kalasataman jätteen putkikuljetus Oy:n ja SRV:n väli-
nen jäteaseman ja jäteputken runkoverkon maarakennustöiden
KVR-urakkasopimus.
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Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 6.9.2016.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen osittain ja on sitoutunut myy-
mään Kalasataman keskukseen liittyvät tontit hankkeen toteutta-
jalle tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
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SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tonttien haltijan hakemuk-
sesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-

kus)
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 Helsingin ympäristökeskus
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutisissa..

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 7. 25.11.2016 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kannanotto koh-
distui Lautatarhankadun liikennejärjestelyjen lykkäämiseen, kun-
nes korvaava pääkatuyhteys on rakennettu, Liikennelaitos -liike-
laitoksen (HKL) kannanotto kohdistui metron aiheuttaman melun
ja tärinän huomioimiseen, kaupunginmuseon kannanotto Suvilah-
den huomioimiseen rakentamisen edetessä, kiinteistöviraston
geoteknisen osaston kannanotto kohdistui meriveden pinnan nou-
sun ja pohjaveden tason huomioimiseen, pelastuslaitoksen kan-
nanotto kohdistui Lautatarhankadun pelastustiehen, Festarikujan

http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/suunnitelmat.
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suunnitteluun ja yhteistyön tärkeyteen Kalasataman keskuksen
suunnittelussa, rakennusvalvontaviraston kannanotto kohdistui
kaavamääräyksiin ja niiden merkitsemistapaan rakennusoikeu-
den, huoneistohotellin, ylimpien kerrosten, julkisesti auki olevan
kahvila-ravintolan, julkisivujen värityksen ja hotellirakennuksen
kaupunkikuvaa säätelevien määräykset osalta ja ympäristökes-
kuksen kannanotto kohdistui yhteistyöhön melu- ja ilmanlaatusel-
vitysten valmistuttua sekä aurinkopaneelien ja muiden vastaavien
keräimien määräämisestä hankkeeseen.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
huomioon kaavatyössä siten, että Lautatarhankadun muutos jalan-
kulku- ja pyöräilykaduksi on sidottu Sörnäistentunnelin rakentami-
seen, kaavamääräyksiä on muokattu rakennusvalvonnan esittä-
mien periaatteiden pohjalta soveltuvin osin. Muilta osin asemakaa-
vaa tullaan jatkossa valmistelemaan yhteistyössä eri viranomais-
ten kanssa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevia mielipidekirjeitä saapui 2 kpl.

Mielipiteet kohdistuivat hotelli- ja muiden palvelujen täydentämi-
seen, Lautatarhankujan rauhoittamiseen ajoneuvoliikenteeltä,
Festarikujan rakentamiseen sekä rakentamiskorkeuden kasvatta-
miseen.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Viranomaisneuvottelu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen sekä ympäristökeskuksen kanssa järjestettiin
14.12.2016, jolloin kaavamuutoksen sisältö sekä valmisteluai-
neisto esiteltiin.

Kaavaehdotuksen käsittely

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle
28.2.2017 ja se päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen
nähtäville.
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 7.4. 8.5.2017

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Yhteenveto lausunnoista

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunto kohdistui alueen lähei-
syydessä sijaitseviin vaaralliseksi luokiteltaviin kemikaaleja varas-
toiviin ja käsitteleviin kohteisiin. Yleisten töiden lautakunnan lau-
sunto kohdistui kaavasta kaupungille aiheutuviin investointeihin.
Pelastuslautakunnan lausunto kohdistui hälytysajoyhteyksiin, ho-
tellin paloturvallisuuteen ja pelastuslaitoksen operatiivisen toimin-
takyvyn mahdollistamiseen. Kiinteistölautakunnan lausunto koh-
distui huoneistohotellin kaavamääräyksiin. Kaupunginmuseon lau-
sunto kohdistui Suvilahden saavutettavuuteen sekä kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan. Helsingin kaupungin
liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) lausunto kohdistui raideliiken-
teen häiriöttömyyden ja toimintavarmuuden turvaamiseen. Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto koh-
distui vesihuollon järjestämiseen alueella.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen sähkö-
verkko Oy ja ympäristökeskus.

Rakennusvalvontavirasto ei vastannut lausuntopyyntöön. Kaava-
ehdotuksesta on neuvoteltu rakennusvalvontaviraston kanssa eril-
lisin neuvotteluin.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen
on tehty muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavaehdotuk-
sen sisältöä.

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

Kiinteistölautakunnan lausunnon johdosta:
 asemakaavaan on lisätty 10620/6 asuinti-

lat tulee rakentaa huoneistohotellina .

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 kaavakarttaan on merkitty maanalainen tila korttelille

10593
 korttelin 10593 kerrosala on muutettu siten, että se on

12 000 k-m2

 asemakaavaan on lisätty KL-1-korttelialuetta koskeva mää-

 asemakaavaan on lisätty KL-1-korttelialuetta koskeva mää-

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden
sekä tehtyjen muutosten osalta. Lisäksi kaavakarttaan on tehty
joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka koskevat voimaan tul-
lutta asemakaavaa nro 12390 sekä kaavakartan ulkoasua.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Asemakaavoituspalvelu on 22.8.2017 muuttanut kaavaehdotusta.

Helsingissä 22.8.2017

Marja Piimies
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään
tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.

 KALASATAMAN KESKUS 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoitusta on suun-
niteltu muutettavan ja keskuksen viereiseen kortteliin suunnitel-
laan hotellia. Suunnitelmissa on myös ajoneuvoliikenteen poista-
minen Lautatarhankadulta sekä Festarikujan rakentaminen.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

1. Voimassa olevan asemakaavan hotellitorni muutetaan hybriditor-
niksi, joka sisältää toimistotiloja ja huoneistohotellin. Torni on osa
Kalasataman keskuksen kokonaisuutta. Korttelille on osoitettu ase-
makaavassa kokonaiskerrosala, joka pysyy ennallaan.

2. Voimassa olevan asemakaavan toimistotorni muutetaan asuintor-
niksi. Torni on osa Kalasataman keskuksen kokonaisuutta. Kortte-
lille on osoitettu asemakaavassa kokonaiskerrosala, joka pysyy en-
nallaan.
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3. Voimassa olevan asemakaavan toimistorakennus muutetaan hotel-
liksi. Hotellin suunnittelusta on käynnissä arkkitehtuurikilpailu.

4. Ajoneuvoliikenne poistetaan Lautatarhankadulta ja katu osoitetaan
jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

5. Suvilahden ja Tukkutorin (Teurastamo) alueet yhdistävä Festari-
kuja rakennetaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

6.
Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(asemakaavan muutosluonnos, selostus, viitesuunnitelmia ja selvityk-
siä) on esillä 7.–25.11.2016 seuraavissa paikoissa:
∂ info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
∂ verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta pyydetään esittämään viimeistään 25.11.2016.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai
sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

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

Osalliset

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

, Hermanni-Vallila seura, Kallio-seura
∂ Helsingin Yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari
∂ asiantuntijaviranomaiset

, Helen Oy
, Helen Sähköverkko Oy
, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
, Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

mailto:postillahelsinki.kirjaamo@hel.fi
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, kaupunginmuseo
, kiinteistöviraston geotekninen osasto
, kiinteistöviraston tonttiosasto
, pelastuslaitos
, rakennusvalvontavirasto
, rakennusvirasto
, varhaiskasvatusvirasto
, ympäristökeskus

∂ SRV Yhtiöt Oyj

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, Kalasataman keskuksen koko-
naisuuteen, Suvilahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäris-
töön, liikenteeseen, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen sekä tuuli-
suuteen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien
vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan val-
misteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut
viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Kaavoitus on tullut vireille tonttien haltijan hakemuksesta. Helsingin
kaupunki omistaa alueen osittain ja on sitoutunut myymään Kalasata-
man keskukseen liittyvät tontit hankkeen toteuttajalle tehdyn sopimuk-
sen mukaisesti.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 2013-2014) ja
niissä alue on merkitty hotellirakennusten ja toimistorakennusten kort-
telialueeksi sekä katualueeksi. Kalasataman keskuksen maanalaisessa
asemakaavassa alue on osoitettu yleisen pysäköintilaitoksen ja väes-
tönsuojelun tiloille.

Kalasataman osayleiskaavassa (Sörnäistenranta-Hermanninranta) alue
on merkitty keskustatoimintojen alueeksi ja katualueeksi.

Suunnittelualueelle on rakenteilla Kalasataman keskus, jonka toteutta-
miseksi on laadittu toteutussopimus. Kalasataman keskuksen kaupal-
listen osien arvioidaan valmistuvan syksyllä 2018 ja viimeisen tornin
arvioidaan valmistuvan vuonna 2023.

Suunnittelualueella sijaitsevat nykyisin Kalasataman keskuksen työ-
maa, Lautatarhankatu sekä Junatie.
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Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Salla Hoppu, arkkitehti, p. (09) 310 37240, salla.hoppu@hel.fi
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, p. (09) 310 37205,
tuomas.hakala@hel.fi

Liikenne
Johanna Iivonen, insinööri, p. (09) 310 37137, johanna.iivonen@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Kaarina Laakso, insinööri, p. (09) 310 37250, kaarina.laakso@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaa-
lisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-
ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).

mailto:tuomas.hakala@hel.fi
mailto:johanna.iivonen@hel.fi
mailto:kaarina.laakso@hel.fi
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin omistajan hakemuksesta

OAS ja Luonnos

•vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavan luonnosaineiston
nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/ksv

•OAS ja luonnos nähtävillä 7.–25.11.2016. OAS:sta ja luonnosaineistosta on  mahdollisuus
esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta helmikuussa 2017
•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla

•viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä
muistutus

•tarvittaessa lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Hyväksyminen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
•kaava tulee voimaan.

http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/kaavakuulutukset
















Kartta on eri korkeusjärjestelmässä kuin asemakaavan muutos.
Kartan har ett annat höjdsystem än detaljplaneändringen.





MERKINNÄT

Taajamatoimintojen alue

Keskustatoimintojen alue

Virkistysalue

Viheryhteystarve

Luonnonsuojelualue

Energia- ja/tai jätehuoltoon varattu alue

Yhdyskuntateknisen huollon alue

Yhdysrata
Liikennetunneli
Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa vaihto-
ehtoisen ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen

Moottoriväylä

Valtatie/Kantatie

Eritasoliittymä

Päärata

400 kV voimalinja
Raakavesitunneli
Jätevesitunneli

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu
alue

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeä alue, tie tai kohde

Valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös

Ote maakuntakaavasta
Liite selostukseen nro 12438

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Kalasatama - Malmi-projekti



Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta
Liite selostukseen nro 12438

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Kalasatama–Malmi-projekti

110 kV voimajohto

110 kV voimajohdon
ohjeellinen linjaus

Estlink 1

Estlink 2

110 kV voimajohdon tai merkit-
tävän merikaapelin yhteystarve

Energiahuollon alue

Siirtoviemäri

Siirtoviemärin ohjeellinen linjaus

Maakaasun runkoputki

Lentomelualue M
(LAeq 7-22 yli 55db)

Puolustusvoimien melualue
(LAeq 7-22 yli 55 db)

Natura 2000 verkostoon
kuuluva tai ehdotettu alue

Kulttuuriympäristön vaalimisen
kannalta tärkeä alue, tie tai
kohde,valtakunnallisesti mer-
kittävä (RKY 2009)
Arvokas harjualue tai muu
geologinen muodostuma

Kunnan raja 1.1.2013

Taajamatoimintojen alue

Tiivistettävä alue

Raideliikenteeseen tukeutuva
taajamatoimintojen alue

Raideliikenteeseen tukeutuva
asemanseudun kehittämisalue

Kylä

Palvelujen alue

Keskustatoimintojen alue,
valtakunnan keskus

Keskustatoimintojen alue,
seutukeskus

Keskustatoimintojen alue

Merkitykseltään seudullinen
vähittäiskaupan suuryksikkö

Työpaikka-alue

Teollisuusalue

Virkistysalue

Viheryhteystarve

Luonnonsuojelualue

Puolustusvoimien alue

Taajamatoimintojen tai työ-
paikka-alueiden reservialue

Moottoriväylä

Valtatie / Kantatie

Seututie

Yhdystie

Eritasoliittymä

Päärata

Yhdysrata

Liikennetunneli

Liikennetunnelin ohjeellinen
linjaus

Liikenneväylän katkoviivamerkintä
osoittaa vaihtoehtoisen ratkaisun
tai ohjeellisen linjauksen

Liikenteen yhteystarve

Joukkoliikenteen vaihtopaikka

Liityntäpysäköintipaikka

Pääkaupunkiseudun poikittainen
joukkoliikenteen yhteysväli

Ulkoilureitti

400 kV voimajohto

Puolustusvoimien alue, jonka tois-
sijainen käyttötarkoitus on virkistys-,
matkailu- ja/tai koulutustoiminta



VIRKISTYSALUE

KERROSTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN / TOIMITILA

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE VESIALUE

Toimitilavaltaisena kehitettävä alue.

Helsinki-puistona kehitettävä alue. KESKUSPUISTON ALUE

PIENTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN

LIIKENNEALUE

SATAMA-ALUE

SOTILASALUEHALLINNON JA JULKISTEN
PALVELUJEN ALUE

SUUNNITTELUALUE

SELVITYSALUE, JONKA MAANKÄYTTÖ
RATKAISTAAN YLEISKAAVALLA TAI
OSAYLEISKAAVALLA

PÄÄKATU
METRO TAI RAUTATIE ASEMINEEN

MOOTTORIKATU
TYÖPAIKKA-ALUE, TEOLLISUUS /
TOIMISTO / SATAMA

TEKNISEN HUOLLON ALUE

KAUPUNKIPUISTO

Alue, joka muutetaan asunto- ja virkistys-
alueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu
muu toiminta siirtyy alueelta pois.
LUONNONSUOJELUALUE

JOUKKOLIIKENTEEN KEHÄMÄINEN RUNKO-
LINJA ASEMINEEN (JOKERI, bussi tai raitiotie)

Ympärivuotisena tivolialueena
kehitettävä alue. Ekoasumisen
kokeilualue. MAAILMANPERINTÖKOHDE

KULTTUURIHISTORIALLISESTI, RAKENNUS-
TAITEELLISESTI JA MAISEMAKULTTUURIN
KANNALTA MERKITTÄVÄ ALUE

PÄÄLIIKENNEVERKON MAAN-
ALAINEN OSUUS
VIIRA, NOPEAN RAITIOTIEN VARAUS

KÄVELYKESKUSTA

Ote yleiskaava 2002:sta
Liite selostukseen nro 12438

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Kalasatama - Malmi-projekti



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
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Liite selostukseen nro 12438

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Kalasatama – Malmi-projekti



Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan
osayleiskaava
Liite selostukseen nro 12438

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Kalasatama – Malmi-projekti



Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan
Osayleiskaava, määräykset
Liite selostukseen nro 12438

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Kalasatama – Malmi-projekti





Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta
Liite selostukseen nro 12438

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Kalasatama - Malmi-projekti



Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta, määräykset Liite selostukseen nro 12438

Maanalainen yleiskaava ei kumoa oikeusvaikutteisen Helsingin Yleiskaava 2002:n ratkaisuja vaan täydentää niitä
määrittelemällä ja täsmentämällä maanalaisten tilojen sijaintia ja laajuutta.



KOKO KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT
SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET

Maanalaista tilaa suunniteltaessa ja raken-
nettaessa on otettava huomioon ympäristön
terveellisyys-, turvallisuus- ja viihtyisyysnäkö-
kohdat. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä
huomiota pohjaveteen, melu- ja ilmapäästöihin
sekä tulvavaaraan.

Kalliotekninen rakennettavuus tulee varmistaa
riittävin tutkimuksin.

Maanalaisia tiloja suunniteltaessa on kiinni-
tettävä erityistä huomiota myös maanalaisten
ja maanpäällisten toimintojen yhteensovitta-
miseen. Maanalaisten tilojen sekä niiden pin-
taan tulevien rakenteiden, mm. uloskäytävien,
ilmanvaihtolaitteiden, pelastusyhteyksien
ja savunpoiston suunnittelussa ja sijoittami-
sessa tulee ottaa huomioon ympäristönäkö-
kohdat, virkistyskäyttö, maisema, kaupun-
kuva ja tilaan sopeuttaminen.

Maanalaisten tilojen suunnittelussa on otet-
tava huomioon palo- ja pelastusturvallisuus.
Maanalaista tilaa suunniteltaessa on nor-
maaliajan käytön lisäksi arvioitava väestön-
suojien tarve alueella.

Maanpintaan johtavien kulkuyhteyksien alin
ohjeellinen korkotaso on + 3,0 metriä.

Yleiskaavassa esitettyjen maanalaisten tilojen
ja aluevarausten lisäksi tulee maanalaisia tiloja
suunniteltaessa ottaa huomioon puolustus-
hallinnon maanalaiset tilat ja suunnitelmat.

Esitettyjen varausten lisäksi otetaan huomioon
maanalaisen asukaspysäköinnin lisäystarve
kantakaupungissa, karttalehden 2 alueella.

Maanalaisessa yleiskaavassa esitettyjen tila-
tarpeiden lisäksi sallitaan muutakin maanalais-
ta rakentamista, mikäli siitä ei aiheudu
olennaista haittaa alueen pääasialliselle maan-
alaiselle toiminnalle tai maanpäälliselle käyttö-
tarkoitukselle.

Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta, määräykset Liite selostukseen nro 12438



OTE MAANALAISESTA ASEMAKAAVASTA NRO 12222
Liite selostukseen nro 12438

Helsingin  kaupunki
Asemakaavoitus
Kalasatama - Malmi-projekti



OTE MAANALAISESTA ASEMAKAAVASTA NRO 12222 Liite selostukseen nro 12438



OTE MAANALAISESTA ASEMAKAAVASTA NRO 12222 Liite selostukseen nro 12438
























































