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TIIVISTELMÄ

Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, jossa on poistuvaa teolli-
suutta ja rakentamattomia tontteja, suunnitellaan asuntoja sekä
liike- ja muita toimitiloja Herttoniemen keskustan laajentamiseksi.
Tavoitteena on rakentaa toiminnallisesti sekoittunutta, urbaania ja
arkkitehtonisesti eloisaa kaupunkia hyvien julkisen liikenteen yh-
teyksien äärelle.

Korttelit 43084 ja 43052 sekä tontti 43053/1 muutetaan keskusta-
toimistojen korttelialueiksi, joiden kokonaiskerrosalasta korttelialu-
eesta riippuen vähintään 15–30 % on käytettävä liike-, toimisto-,
palvelu-, hotelli- tai palveluasuntojen tiloja varten. Pääosa kortte-
lista 43054 muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä
osin toimitilarakennusten ja autopaikkojen korttelialueeksi. Auto-
paikkojen korttelialueelle sijoittuu asuntoja Itäväylän melulta suo-
jaava pysäköintilaitos, jonka päälle on rakennettava 7500 k-m2
toimitiloja, liikuntatiloja tai kaupallisia varastoja. Korttelissa 43054
noin 15 % kokonaisrakennusoikeudesta on muuta kuin asuntoker-
rosalaa. Nykyinen rakennuskanta tonteilla voidaan purkaa lukuun
ottamatta G.W. Sohlbergin tehdaskompleksin vanhinta raken-
nusosaa, joka suojellaan pääosiltaan ja muutetaan toimitilakäyt-
töön.

Korttelin 43084 kaavallinen ratkaisu on periaatteellinen. Sen ku-
ten kaavan muiden alueiden toteutusta ohjataan kaavamääräys-
ten lisäksi kaavaselostukseen liitettyjen korttelikorttien ohjeilla.

Kaavamuutoksessa on kerrosalaa yhteensä noin 167 000 k-m2.
Uutta asuntokerrosalaa on noin 136 000 k-m2. Asukasmäärän li-
säys on noin 3400. Rakennusten korkeudet vaihtelevat 6 ja 16
kerroksen välillä. Korttelialueiden keskimääräinen tehokkuus on
noin e = 2,7.

Pysäköinti on ratkaistavissa osin kortteli- tai tonttikohtaisilla piha-
kannenalaisilla pysäköintiloilla ja osin useita tontteja tai kortteleita
palvelevilla pysäköintilaitoksilla, joista suurin on 300 m pitkä
maanpäällinen laitos Itäväylän varressa.

Osia nykyisistä tonteista ja Asentajanpuistosta muutetaan katu-
alueeksi kasvavien liikennemäärien ja muuttuvien liikennesuunni-
telmien johdosta. Kortteleiden 43053 ja 43054 välissä sijaitseva
entinen rautatiealue muutetaan pihakaduksi, josta muodostuu
jatke nykyiselle Insinöörinkadulle. Pihakadusta rakennetaan oles-
keluun soveltuva, puistomainen miljöö alueelle, jossa on nykyään



7 (29)

vain vähän viihtyisiä julkisia ulkotiloja. Asentajanpuistossa siirre-
tään jalankulun ja pyöräilyn väyliä.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Hert-
toniemen keskustaa laajennetaan yritysalueen tonteille monitoi-
mintaisena, kantakaupunkimaisella tehokkuudella rakennettuna
alueena, jossa on merkittävä määrä uutta asumista. Kaavaehdo-
tuksen mukainen Suunnittelijankadun leventäminen vaikuttaa lii-
kenne- ja katujärjestelyihin koko Herttoniemen keskustan alueella,
minkä vuoksi ne on esitetty kaava-aluetta laajempana liikenteelli-
sesti yhtenäisenä kokonaisuutena.

Kortteiden 43052, 43053 ja 43054 kaikki tontit ovat yksityisomis-
tuksessa. Kortteli 43084 sekä muut alueet ovat kaupungin omis-
tuksessa. Kaavamuutostyö on aloitettu kaupungin ja maanomista-
jien aloitteesta ja suunnittelua on tehty maanomistajien kanssa
neuvotellen.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin kaksi muistutusta. Toisessa muistutuksessa huomautettiin
tehokkaan rakentamisen haittavaikutuksista ja toisessa esitettiin,
että kaava voisi olla tehokkaampikin.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat mm. Itäväylän johto-
aukeaan, bussilinjojen reitteihin ja bussipysäkkeihin, raitiotielin-
jauksiin varautumiseen, viemäri- ja vesihuoltoverkostoihin ja pe-
lastustoiminnan järjestelyihin.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, jossa on poistuvaa teolli-
suutta ja rakentamattomia tontteja, suunnitellaan asuntoja sekä
liike- ja muita toimitiloja. Tavoitteena on rakentaa urbaania ja ark-
kitehtonisesti eloisaa kaupunkia hyvien julkisen liikenteen yhteyk-
sien äärelle.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että kaavoitetaan asuntoja ja työpaikkoja kes-
kustoihin, esikaupunkien keskustoista kehitetään kaupunkikes-
kustoja ja tarjotaan edellytykset hyvälle kaupunkielämälle ja ih-
misten kohtaamiselle.
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Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on noin 1,1 ha.

Kaavaluonnoksessa on kerrosalaa yhteensä noin 167 000 k-m2,
josta

enintään noin 136 000 k-m2 on asuinrakentamiselle varat-
tua rakennusoikeutta.
vähintään noin 31 000 k-m2 on liike-, toimisto-, palvelu-, ho-
telli- ja liikuntatilojen, kaupallisille varastotilojen sekä palve-
luasuntojen rakennusoikeutta. Eri käyttötarkoitusten enim-
mäis- tai vähimmäismäärää on säädelty erikseen kortteli-
alueittain tai tonteittain.

Korttelialueiden keskimääräinen tehokkuus on noin e = 2,7.

Voimassa olevissa kaavoissa rakennusoikeutta on 130 320 k-m2,
josta noin 82 200 k-m2 on rakentamatta. Kaavaratkaisun myötä
alueen rakennusoikeus kasvaa 36 800 k-m².

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, missä yri-
tysalueen (entisen teollisuusalueen) toiminnot kohtaavat metro-
aseman läheisyyteen keskittyneet kaupalliset palvelut ja Hertto-
niemenrannan asuinalueen. Yritysalueen eteläosaa leimaa ylei-
sesti ottaen kaupunkikuvan keskeneräisyys lukuisten rakentamat-
tomien tai vajaakäyttöisten kiinteistöjen vuoksi.

Kortteli 43048:
- Jo pitkään tyhjillään ollut kortteli, johon 2000-luvun alussa kaa-

vailtiin laajamittaista toimisto- ja liikerakentamista. Alue on
kaupungin omistama.

Kortteli 43052:
- Toimitilakortteli, jonka eteläosan tontit ovat olleet jo pitkään

tyhjillään. Korttelin pohjoisosassa on kaksi pienteollisuus- ja
toimitilarakennusta. Alueen tontit ovat yksityisomistuksessa.

Tontti 43053/1:
- Varastotontti, jossa toiminta on jo päättynyt. Tontilla oleva va-

rastorakennus on saanut purkuluvan. Alue on yksityisomistuk-
sessa.

Kortteli 43054:
- Alkujaan G. W. Sohlberg Oy:n rakentama tehdaskortteli, jonka

historia ulottuu 1940-luvulle asti. Alue on yksityisomistuksessa.
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- Korttelin rakennuksissa valmistetaan, pakataan ja varastoi-
daan metallipakkauksia. Tuotantolaitoksen lisäksi rakennuk-
sissa toimii autokauppa.

- Tuotantotoiminta kohteessa on loppumassa.

Asentajanpuisto:
- Puisto on rakennettu entisen ratapihan paikalle 1990-luvun

loppupuolella satamaradan purkamisen jälkeen.
- Puisto taideteoksineen on nykytilanteessa yritysalueen mil-

jöötä parantava viheralue ja myös tärkeä pyöräliikenteen läpi-
kulkuakseli.

- Läheisiltä kaduilta kantautuva liikennemelu aiheuttaa haittaa
alueen käytölle kaikilta osin ohjearvot täyttävänä virkistys- tai
esim. leikkialueena.

Keskustatoimintojen korttelialueet (C, C-1 JA C-2)

Kortteli 43048 (C):
- Korttelia on tavoitteena kehittää tehokkaasti rakennettuna, toi-

minnallisesti hybridisenä alueena, joka toimii välittävänä ele-
menttinä Hertsin kauppakeskuksen ja viereisten asuntovaltais-
ten korttelien välillä ja hyödyntää metroaseman ja kauppakes-
kuksen läheisyyttä sekä erinomaista sijaintia liikennevirtojen
äärellä.

- Korttelialueen kerrosalasta vähintään 30 % on käytettävä liike-
, toimisto-, hotelli- tai palvelutiloja varten ja enintään 70 %
asuntoja varten.

- Korttelin kaavallinen ratkaisu on periaatteellinen. Korttelin rat-
kaisusta ja suunnittelussa erityisesti huomioitavista seikoista
annettu ohjeita kaavaselostuksen liitteinä olevissa korttelikor-
teissa.

- Rajoitteet rakentamisen määrälle asettavat enimmäiskerrosala
35 000 k-m2, koko korttelin kattava rakennusala ja kaavaan
merkityt rakennusten vesikattojen ylimmät korkeusasemat,
jotka vastaavat arviolta 8 kerroksisia rakennuksia 3 metrin pe-
ruskerroksella lukuun ottamatta korttelin sisäosaa, jonne on
mahdollista sijoittaa noin 12 kerroksia rakennusosia.

- Alueen läpi tulee järjestää diagonaalinen, yleinen jalankulun
yhteys, joka kulkee arviolta Suunnittelijankadun ja Itäväylän
risteyksestä kohti Insinöörinkadun ja Työnjohtajankadun ris-
teystä.

- Todennäköisessä korttelin ratkaisussa Itäväylän puoleiselle
sivulle rakennetaan osittain maanalainen ja osittain maanpääl-
linen pysäköintilaitos, jonne toteutetaan myös kaava-alueen
muiden tonttien autopaikkoja sekä myöhemmin kaavoitettavan
Herttoniemen metroaseman korttelin autopaikkoja.

- Korttelista tulee laatia koko korttelin laajuinen suunnitelma en-
nen rakennussuunnittelun aloittamista.
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Kortteli 43052 (C-1):
- Kaikilta sivuiltaan katuihin rajautuva, toiminnoiltaan hybridinen,

mutta asuntovaltainen umpikortteli, jonka rakennusosien kor-
keudet vaihtelevat 6 ja 14 kerroksen välillä.

- Korttelialueen kerrosalasta (27 500 k-m2) vähintään 20 % on
käytettävä liike-, toimisto-, palvelu-, hotelli- tai palveluasunto-
jen tiloja varten. Palveluasuntojen kerrosalasta vähintään
10 % on käytettävä asuntojen palvelutiloja varten. Korttelin ka-
tutasoon toteutetaan liiketiloja ja muita monikäyttötiloja.

- Korttelin autopaikat on sijoitettava kellariin tai pihakannen alle
korttelissa tai enintään 400 m päähän pysäköintilaitokseen.
Osa korttelin autopaikoista sijoitetaan todennäköisesti korttelin
43084 pysäköintilaitokseen.

- Korttelista tulee laatia koko korttelin laajuinen suunnitelma en-
nen rakennussuunnittelun aloittamista.

- Kaavaselostuksen liitteinä olevissa korttelikorteissa on esitetty
keskeisiä aluetta koskevia kaavamääräyksiä ja annettu ohjeita
alueen suunnitteluun

Tontti 43053/1 (C-2):
- Kolmelta sivulta katuihin rajautuva, toiminnoiltaan hybridinen,

mutta asuntovaltainen umpikorttelimainen tontti, jonka raken-
nusosien korkeudet vaihtelevat 6 ja 12 kerroksen välillä.

- Korttelialueen kerrosalasta (25 150 k-m2) vähintään 15 % on
käytettävä liike-, toimisto-, palvelu-, hotelli- tai palveluasunto-
jen tiloja varten. Palveluasuntojen kerrosalasta vähintään
10 % on käytettävä asuntojen palvelutiloja varten. Katutasoon
toteutetaan liiketiloja ja muita monikäyttötiloja.

- Rakennusten alimpaan kahteen kerrokseen on mahdollista to-
teuttaa noin 800 m2 kokoinen yksityinen päiväkoti sekä ulkoilu-
pihat tontin sisäpihalle.

- Autopaikat on sijoitettava kellariin tai pihakannen alle kortte-
lissa tai enintään 400 m päähän pysäköintilaitokseen. Osa
korttelin autopaikoista sijoitetaan todennäköisesti korttelin
43054 pysäköintilaitokseen.

- Kaavaselostuksen liitteinä olevissa korttelikorteissa on esitetty
keskeisiä aluetta koskevia kaavamääräyksiä ja annettu ohjeita
alueen suunnitteluun.

Asuinkerrostalojen korttelialueet (AK)

Kortteli 43054:
- Itäväylän varressa olevan pysäköintitalon ja Insinöörinkadun

pihakatualueen väliin sijoittuva suurkortteli, joka koostuu kah-
destatoista ohjeellisesta asuinkerrostalojen tontista ja kah-
desta yhteiskäyttöisestä piha-aluetontista. Rakennusten kor-
keudet vaihtelevat 8 ja 16 kerroksen välillä.

- Alueelle toteutetaan asuntoja (68 050 k-m2) ja katutasoon si-
joittuvia liiketiloja ja muita monikäyttötiloja (920 k-m2).
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- Alueelle ei rakenneta maanalaista pysäköintiä, joten asuntopi-
hat on mahdollista rakentaa maanvaraisena ja reheviksi istu-
tettuina sekä hulevesiä viivyttävin ratkaisuin.

- Alue huolletaan pääosin viereisen LPA-alueen läpi kulkevan
Peltisepänkujan kautta.

- Kaavaselostuksen liitteinä olevissa korttelikorteissa on esitetty
keskeisiä aluetta koskevia kaavamääräyksiä ja annettu ohjeita
alueen suunnitteluun.

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY)

Kortteli 43054:
- Toimitilarakennusten korttelialue muodostuu tehdaskomplek-

sin vanhimman rakennuksen säilytettävästä ja kaavalla suojel-
tavasta osasta, jonka laajuus on 3 000 k-m2.

- Ensimmäiseen kerrokseen tulee sijoittaa liike-, ravintola-, näyt-
tely- tai muita asiakaspalvelutiloja.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Kortteli 43054:
- Pysäköintilaitos pääasiassa korttelin 43054 pysäköintitarpei-

siin. Laitokseen on mahdollista sijoittaa myös alueen muiden
kortteleiden autopaikkoja. Pysäköintipaikkojen määrä on noin
800.

- Alueelle tulee sijoittaa autopaikkojen lisäksi 7 500 k-m2 vuok-
ravarasto, toimi- tai liikuntatiloja. Alueelle saa rakentaa lisäksi
pyöräpysäköinnin ja -huollon tiloja sekä ulko-urheilutiloja.

- Pysäköintilaitoksen 300 m pitkä julkisivut jäsennöidään arkki-
tehtonisesti vaihteleviin osiin monotonisen vaikutelma välttä-
miseksi. Julkisivuja on elävöitettävä mainoslaittein, kiipeilysei-
nin, viherseinin ja vastaavin keinoin. Ylin taso tulee rakentaa
viherrakentein, aurinkopaneelein tai ulko-urheilutiloin katet-
tuna.

- Sisäänajo laitokseen on sekä Työnjohtajankadulta että Kone-
mestarinkadulta.

- Pysäköintilaitos ja sen päälle rakennettavat muut toiminnot ja
rakennelmat toimivat melumuurina Itäväylän liikennevirran ja
asuntojen välissä.

- Alue läpi kulkee yleiselle jalankululle, polkupyöräilylle sekä pe-
lastus- ja huoltoliikenteelle varattu Peltisepänkuja. Kujan alu-
eelle saa sijoittaa jätehuollon syväkeräyssäiliöitä korttelin
asuntojen ja muiden tilojen tarpeisiin.

- Kaavaselostuksen liitteinä olevissa korttelikorteissa on esitetty
keskeisiä aluetta koskevia kaavamääräyksiä ja annettu ohjeita
alueen suunnitteluun.

- Alueen toteutuksessa tulee huomioida viereinen, Itäväylän
päällä kulkeva 2x110kV-avojohto ja sen 30 m leveä johtoau-
kea. Rakentaminen tulee tapahtua johtoaukean ulkopuolelta.
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Puisto (VP)

Asentajanpuisto:
- Laivalahdenkatua on levennettävä muuttuvien liikennejärjeste-

lyiden johdosta nykyisen puistoalueen puolelle.
- Puiston keskellä kulkeva yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väy-

län muutetaan jalankulun väyläksi. Pyöräliikenne ohjataan
omille kaistoilleen Laivalahdenkadun varteen. Ratkaisu rahoit-
taa puiston jalan kulkeville ja helpottaa yleisötapahtumien jär-
jestämistä puistossa.

- Tavoitteena on, että puistoa kehitetään kasvavan asukasmää-
rän edellyttämällä tavalla paremmin oleskeluun soveltuvana
lähipuistona. Suunnitteluratkaisut täsmentyvät kaavoituksen
jälkeisessä jatkosuunnittelussa.

Katualueet

Insinöörikadun pihakatu:
- Insinöörinkadusta välillä Työnjohtajankatu–Konemestarinkatu

ja siihen liittyvistä tonttien osista rakennetaan liikennöinnin li-
säksi oleskeluun soveltuva, kaupunkimainen ja samalla puisto-
mainen miljöö alueelle, jossa on nykyään vain vähän viihtyisiä
julkisia ulkotiloja.

- Alue on rakennettava puistomaisena pihakatualueena, joka
koostuu aukiomaisista ja istutetuista alueista, oleskelupai-
koista sekä pysäköintipaikoista. Alue tulee suunnitella yhtenäi-
senä viereisten tonttien yleisten alueiden kanssa.

- Alueella sama pintamateriaali toistuu ajoradalla, kadulla ja au-
kiolla luoden yhtenäisen tilan. Pitkä katutila jaotellaan tilasar-
jaksi, jota puustomassat ja kasvillisuus rytmittävät, rajaavat ka-
tunäkymää sekä luovat kadulle tilallisuutta. Katumiljöön yhte-
näiset materiaalit ja muut ratkaisut ulottuvat varsinaiselta katu-
alueelta katkeamatta tonttien puolelle.

- Alueen toteutussuunnittelun pohjana ja ohjeena toimii yleis-
suunnitelma (1.11.2017 - LOCI maisema-arkkitehdit Oy), joka
on kaavaselostuksen liitteenä.

Katualueiden liittyminen korttelialueisiin:
- Kaavaselostuksen liitteinä olevissa korttelikorteissa on annettu

ohjeita yleisessä käytössä olevien, tonteilla ja katualueilla ole-
vien alueiden suunnitteluun ja yhteensovittamiseen.

- Liittyvien alueiden suunnittelua on tehtävä yhteistyössä tontin-
haltijoiden kanssa.

Liikenne

Lähtökohdat

Työnjohtajankadun korttelit liittyvät Työnjohtajankadun ja Kone-
mestarinkadun kautta Laivalahdentien paikalliskokoojakatuun.
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Korttelit liittyvät Insinöörinkadun ja edelleen uuden Suunnittelijan-
kadun sillan kautta Itäväylään, joka on tärkeä ja vilkasliikenteinen
autoliikenteen pääkatu. Kortteli on 750 metrin etäisyydellä Hertto-
niemen metroasemasta ja Laivalahdentien liityntäliikenteen bussi-
pysäkistä. Korttelin pohjoisnurkassa Itäväylän varrella on myös
bussipysäkki.

Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet Länsi-Herttoniemeen kulkevat
Konemestarinkadun alikulun kautta ja vuonna 2019 valmistuvan
Suunnittelijankadun sillan kautta. Länsi-Herttoniemen Itäväylän
varteen on suunniteltu pyöräilyn laatuyhteys baana. Korttelin si-
vuitse Asentajanpuistossa kulkee pääpyörätie. Herttoniemenran-
taan pääsee muun muassa alikulun kautta Linnarakentajantien
eteläpuolelle.

Itä-länsisuuntainen liikenne tulee kasvamaan Laivalahdenkadun
ja Suunnittelijankadun risteyksessä, kun Suunnittelijankadun silta
avataan vuonna 2019. Laivalahdenkadun liikennemäärä on nyt
9 000 ajon./vrk ja nopeusrajoitus on 40 km/h.

Yleiskaavassa on varattu mahdollisuus joko pikaraitovaunun tai
runkolinjan yhteyteen Laajasalosta Itäkeskukseen. Reitti voi siis
kulkea myös Laivalahdenkadun tai jonkun muun pohjois-ete-
läsuuntaisen kadun kautta.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu pitää sisällään Suunnittelijankadun katualueen le-
ventämisen. Suunnittelijankadun sillan ja Suunnittelijankadun ase-
makaavaehdotuksen mukainen rakentuminen tuo mahdollisuuden
jäsennellä Herttoniemen katuverkkoa siten, että Linnanrakenta-
jantien välityskyky paranee. Tämä on mahdollista, kun Itäväylälle
pohjoiseen kääntyvistä liikennevirroista merkittävä osa ohjataan
Suunnittelijankadulle ja Laivalahdenkadulla vähennetään liikenne-
virtojen risteämistä. Tämän seurauksena vapautuu Insinöörikadun
ja Kipinän akseliin osin jalankulkupainotteinen reitti. Lisäksi uuden
Suunnittelijankadun suuntaisen eritasoliittymän ja Linnanrakenta-
jantien eritasoliittymän välille ei tarvitse rakentaa suoria autoliiken-
nettä välittäviä Itäväylän rinnakkaiskatuja. Herttoniemen metro-
aseman ympärille muodostuu paremmin jalkaisin kuljettavaa ym-
päristöä ja kiinteistöjen yhteydet paranevat.

Suunnittelijankadun leventäminen on välttämätöntä myös laaduk-
kaiden jalankulku ja pyöräliikenteen järjestelyiden rakentamiseksi
metroaseman suuntaan. Pyöräliikenteen baanalle tutkitaan vaih-
toehtoista ja entistä tasaisempaa reittiä Itäväylän kaakkoisreu-
nalla.

Suunnittelijankadun ja laivalahdenkadun kautta tulee liikennöi-
mään Pasilan ja Itäkeskuksen välillä liikennöivä runkolinja 500.
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Uusi bussireitti Suunnittelijankadulla lisää joukkoliikenteen saavu-
tettavuutta uusilla asuin- ja työpaikka-alueilla.

Asentajanpuiston käytettävyyttä parannetaan siirtämällä pääpyö-
rätie puiston keskeltä Laivalahdenkadun varteen. Tavoitteena on
rakentaa yksisuuntaiset pyörätiet kolmitasoratkaisuna, jossa ja-
lankulku, pyöräily ja ajorata olisivat kaikki omilla kaistoillaan.

Työnjohtajankatua suunnitellaan asuntoalueen tonttikatuna, jossa
on kääntöpaikka, asiointia ja huoltoa palvelevaa kadunvarsi-
pysäköintiä. Konemestarinkatu on osa ympäriajettavaa lenkkiä,
joten se ei tarvitse kääntöpaikkaa. Pyöräily siirretään Itäväylän ali-
kululta ajoradalle.

Insinöörinkatua jatketaan nykyisestä pohjoiseen. Jatke rakenne-
taan pihakaduksi. Insinöörikadun ajoradan alle sijoitetaan merkit-
tävä määrä kunnallistekniikkaa, minkä takia linjauksen tulee olla
suora.

Liikennesuunnitelma kattaa tätä kaavamuutosta laajemman alu-
een. Kaavamuutosalueen ulkopuolisia alueita ei ole selostettu
tässä.

Palvelut

Lähtökohdat

Metroaseman seutu kaupallisine palveluineen sekä Herttoniemen-
rannan ala-aste, liikuntahalli ja liikuntapuisto ovat kävelyetäisyy-
den päässä. Hertsin kauppakeskuksen valmistumisen (arviolta
2020) jälkeen kaupallisten palveluiden keskipiste siirtyy aivan
muutosalueen laidalle. Hertsiin sijoittunee myös Herttoniemen kir-
jasto ja nuorisotiloja.

Kaavaratkaisu

Asemakaavan muutos luo edellytykset liike-, toimisto-, hotelli-, lii-
kunta ja muiden palvelutilojen sekä palveluasuntojen rakentami-
selle. Tällaisten tilojen vähimmäismääristä on kaavamääräyksiä.
Kortteleiden kivijalkaan on toteutettava liiketiloja ja muita moni-
käyttötiloja. Tontille 43053/1 on mahdollista toteuttaa yksityinen
päiväkoti, jonka enimmäiskoko rajallisten pihatilojen johdosta on
arviolta 800 k-m2.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta pääasiassa nor-
maalia aluetta. Korttelin 43084 läpi suunniteltavan jalankulkuyh-
teyden suunnittelussa on korkoerojen johdosta esteettömyyteen
kiinnitettävä erityistä huomiota.
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Ekologinen kestävyys

Kaava-alue sijaitsee hyvällä paikalla liikenteellisessä solmukoh-
dassa. Alue sopii hyvin tiiviin kaupunkirakenteen laajentamiseen
kaupunkiluontoa hävittämättä. Sijainti erinomaisten joukkoliiken-
neyhteyksien läheisyydessä mahdollistaa kestäviin liikkumistapoi-
hin pohjautuvan elämäntavan.

Asemakaavassa on viherkattojen rakentamiseen ja hulevesien vii-
vyttämisen liittyviä määräyksiä. Tavoitteena edistää hulevesien
ekologista käsittelyä mm. maanvaraisille piha-alueille rakennetta-
villa sadepuutarhoilla sekä rakennusten viherkatoilla. Viherkatoilla
on lisäksi rakennusten energiatehokkuuden ja kattorakenteiden
kestävyyden kannalta monia erikoisominaisuuksia, joita ympäröi-
vät puistoalueet eivät samalla tavalla pysty tuottamaan. Viherkatot
viilentävät ja eristävät rakennuksia luonnollisin menetelmin
laskien näin rakennusten energiankulutusta etenkin kesäaikaan.
Lisäksi viherkatot suojaavat kattorakenteita UV-säteilyltä ja läm-
pötilojen rajulta vaihtelulta pidentäen katon käyttöikää.

Alueen jatkosuunnittelussa tutkitaan viherkerroinmenetelmän so-
veltamista. Uusiutuvan energian tuotantolaitteiden integroiminen
rakennuksiin on sallittua.

Suojelukohteet

Korttelissa 43054 sijaitseva, alun perin G.W. Sohlbergin Oy:n ra-
kentaman tehdaskompleksin vanhin rakennusosa (arkkitehti Erkki
Huttunen/, 1945) säilytetään ja suojellaan pääosiltaan (sr-2). Suo-
jeltavaan rakennusosaan on mahdollista rakentaa toimitiloja ilman
merkittäviä vaikutuksia alkuperäiseen ulkoarkkitehtuuriin lukuun
ottamatta rakennuksen alimpia kerroksia, jotka ovat tehtaan histo-
rian saatossa liitetty uusiin rakennusosiin. Näihin osiin julkisivut
on todennäköisesti rakennettava mittavilta osin uudelleen. Mah-
dollisten muutos- ja lisärakentamistöiden suunnittelun lähtökoh-
tana tulee olla alkuperäisen arkkitehtuurin hienovarainen täyden-
täminen. Säilytettävän rakennuksen rakenteet on kunnostettava
siten, että niistä ei aiheudu tulevassa käytössä terveyshaittaa. Ra-
kennukseen saa rakentaa liike-, ravintola-, toimisto- ja työtiloja.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää johtosiirtoja ja teknisen
huollon verkoston lisärakentamista. Alueella tulee varautua seka-
vesiviemärin eriyttämiseen. Teknisen huollon verkostoja varten on
asemakaavassa esitetty kaavamääräyksiä.
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Vesihuolto

Käyttö- ja sammutusveden turvaamiseksi korkeat rakennukset tu-
lee varustaa tarvittaessa kiinteistökohtaisella paineenkorotuksella.
Maanalaisten tilojen kuivatus-ja jätevedet tulee tarvittaessa johtaa
kiinteistökohtaisella pumppaamolla yleiseen viemäriverkostoon.
Asemakaavan toteuttamisen yhteydessä tulee pyrkiä Insinöörin-
kadun sekaviemärin muuttaminen erillisviemäriksi. Alueella synty-
vät hulevedet tulee viivyttää, sekä olosuhteiden salliessa imeyttää
tonteilla.

Sähkö

Sähkönjakelu vaatii alueelle 3-5 jakelumuuntamoa, jotka tullaan
sijoittamaan uudisrakennuksiin.

Kaukolämpö

Alueella on olemassa oleva kaukolämpöverkosto.

Johtosiirrot

Insinöörinkadun pihakadun toteuttaminen edellyttää olemassa
olevan kaukolämpöputken siirtämisen.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnos-
taminen

Lähtökohdat

Olemassa olevan tiedon mukaan alueen maaperä on pohjois-
osassa saven yläpuolista täytemaa-aluetta, jossa 1–3 metriä pak-
sun täytemaakerroksen alapuolisen savikerroksen paksuus on 1–
5 metriä. Alueen keskiosassa maaperä on hiekkaa, Työnjohtajan-
kadun eteläpuolella on moreenikerroksen yläpuolista savialuetta,
jossa savikerroksen arvioitu paksuus on 1–3 metriä. Lähimmissä
tarkkailupisteissä havaitut pohjaveden pinnan taso on välillä +1.58
- +4.06 ja orsivesi +3.33 - +4.23.

Kaavamuutosalueen nykyisessä korttelissa 43054 on tehty maa-
perän pilaantuneisuustutkimus vuonna 2013. Tutkimuksissa ha-
vaittiin maaperän olevan paikoin pilaantunutta metalleilla tai öl-
jyhiilivedyillä. Havaittu pilaantuneisuus sijaitsi pääosin rakennus-
ten alla tai päällystetyillä alueilla.

Korttelin 43084 maaperä on kunnostettu vuonna 2003. Kunnos-
tuspäätöksen (Helsingin kaupungin ympäristökeskus, kirje
29.8.2005) mukaan kunnostuskaivannon Työnjohtajankatuun, In-
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sinöörinkatuun ja Suunnittelijankatuun rajautuvista reunoista ote-
tuissa jäännöspitoisuusnäytteissä todettiin mineraaliöljyn ja PAH-
yhdisteiden kohonneita pitoisuuksia.

Kaavaratkaisu

Rakennusten perustamisolosuhteet alueella on hyvät, rakennuk-
set perustetaan alueen etelä- ja pohjoisosien ohuilla savikerros-
alueilla tukipaalujen avulla kantavan kerroksen tai kallion varaan,
muualla matalammat rakennukset voidaan perustaa maanvarai-
sesti. Lopullinen perustamistapa tulee määritellä tarkempien poh-
jatutkimustietojen perusteella.

Asemakaavassa on määräys koskien hulevesien käsittelyä ton-
teilla.

Kaava-alueella on maaperän pilaantuneisuuden selvittämistä ja
pilaantuneen maaperän kunnostusta koskeva kaavamääräys.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Viereisten katujen ja erityisesti Itäväylän ajoneuvoliikenne aiheut-
taa kaava-alueelle melua ja heikentää alueen ilmanlaatua. Alu-
eelle kohdistuu melua myös metroliikenteestä.

Kaavamuutosalueen nykyisessä korttelissa 43054 sijaitsevassa
vuonna 1954 valmistuneessa rakennuksessa on tehty rakentei-
den haitta-ainekartoitus vuonna 2015. Kartoituksen mukaan ra-
kenteissa on paikoin vanhasta käytöstä johtuen öljyhiilivetyjä ja
raskasmetalleja.

Kaavaratkaisu

Merkittävin ympäristöhäiriöiden aiheuttaja alueella on Itäväylän
ajoneuvoliikenne. Itäväylään rajoittuu muutosalueella kaksi kortte-
lia: 43054 ja 43084, joihin molempiin toteutetaan asuntorakenta-
mista. Korttelissa 43054 Itäväylän varteen rakennetaan melumuu-
riksi pysäköintilaitos, jonka suojaavaa korkeutta lisäävät pysäköin-
tikerrosten päälle rakennettavat varasto- tai urheilutiloja sisältävät
rakennusosat ja muut rakennelmat. Samalla asuntojen etäisyys
Itäväylän liikenteen aiheuttamiin ilman epäpuhtauksiin kasvaa
suotuisammaksi. Korttelia 43084 koskeva kaavaratkaisu on peri-
aatteellinen. Tarkempi ratkaisu selviää korttelin toteutuksesta jär-
jestettävässä kilpailussa, jossa ympäristöhäiriöiden huomioiminen
ja asuntojen oikeanlainen sijoittelu otetaan yhdeksi tärkeäksi ta-
voitteeksi. Muissa alueen kortteleissa liikenteen aiheuttamat me-
lutasot eivät ole yhtä korkeita. Umpikorttelirakenne edistää mää-
räysten mukaisten melutasojen saavuttamista oleskelupihoilla.



18 (29)

Alueen kaikista kortteleista on laadittu meluselvitykset, joiden tu-
lokset on huomioitu meluhaittoja koskevin kaavamääräyksin. Kaa-
vassa on lisäksi raittiin sisäilmanoton järjestämiseen ja asuntojen
suuntautumiseen ja parvekkeita koskevia määräyksiä.

Kaavassa on KTY-tontilla säilytettävän rakennuksen rakenteiden
kunnostamista koskeva määräys. Koko muutosaluetta koskee
määräys, jonka mukaan maaperän pilaantuneisuus on selvitet-
tävä ja pilaantuneet alueet kunnostettava ennen rakentamiseen
ryhtymistä.

Pelastusturvallisuus

Kaavaratkaisu

Pelastusturvallisuuden suunnitteluratkaisuja on esitetty viitesuun-
nitelmissa ja viitteellisessä pelastusajokaaviossa, jotka ovat selos-
tuksessa liitteinä. Pelastusteiden ja nostopeikkojen sijaitessa pi-
hakannella, on kansirakenteen kantavuutta ja korkeustasoa mää-
ritettäessä huomioitava pelastustoiminnan vaatimukset. Suunnit-
telun edetessä pelastusteiden järjestelyt tarkentuvat. Pelastustiet
on suunniteltava pelastuslaitoksen pelastusteiden suunnitteluoh-
jeen mukaisesti. Alueelle on merkitty istutettavia puurivejä/ istutet-
tavia alueita. Pelastusteiden ja pelastusteiden nostopaikkojen si-
joituksessa on huomioitava istutettavien puiden sijainti. Kadulle ja
muille yleisille alueille sijoitettavien nostopaikkojen sijainnista tu-
lee sopia Helsingin rakennusviraston kanssa.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 5.4.2017 esittää korttelin
43054 läpi Itäväylän suuntaisena johtavan jalankulun, pyöräilyn ja
huoltoliikenteen alueen nimeksi Peltisepänkuja–Plåtslagargrän-
den.

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan ja kaavamuutosalueen liikennejärjestelyiden toteut-
tamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia (11/2017, Alv 0%)
seuraavasti:

Katualueet ja yleiset alueet 4,0 milj. euroa
Johtosiirrot 0,5 milj. euroa
Yhteensä 4,5 milj. euroa
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HSY:lle aiheutuu kustannuksia Työnjohtajankadun uudesta vie-
märistä 0,1 milj. euroa ja Insinöörinkadun sekaviemäröinnin eriyt-
tämisestä 0,3 milj. euroa. Kustannuksia aiheutuu lisäksi sähköja-
keluverkon laajentamisesta Helen Sähköverkko Oy:lle.

Kustannusarvio ei sisällä mahdollisesti pilaantuneen maaperän
kunnostamisen kustannuksia.

Liikennesuunnitelma ulottuu tämän kaavamuutosalueen ulkopuo-
lelle. Kaava-alueen ulkopuolisten liikennejärjestelyiden kustan-
nusarvio on noin 6 milj.euroa.

Kaupungin maanomistuksessa olevan uuden kaavoitettavan ra-
kennusoikeuden arvo on noin 12–14 milj. euroa. Lisäksi kaupun-
gille kertyy yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta
maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maan-
omistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa. Arvi-
oidut kaupungille kertyvät maankäyttökorvaukset ovat noin 12
milj. euroa

Vaikutukset liikenteeseen

Kaava-alueen toiminnot tuottavat yhteensä noin 8 200 matkaa.
Kulkumuoto-osuuksiltaan matkojen arvioidaan jakautuvan 2 500
jalankulkumatkaa, 700 pyörämatkaa, 3 000 automatkaa sekä
2 000 joukkoliikennematkaa. Liikennesuunnitelman vaikutuksia on
selostettu tarkemmin edellä kohdassa Liikenne/kaavaratkaisu.

Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen

Asemakaava toteutuessaan luo edellytykset korkeatasoisten yh-
dyskuntateknisen huollon palveluiden tuottamiselle alueella ja
vahvistaa olemassa olevan teknisen huollon verkoston käyttöä.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Kaavan toteuttaminen mahdollistaa yhdyskuntarakennetta tiivistä-
vän asuntorakentamisen kaupunginosakeskuksen ja julkisen lii-
kenteen terminaalin välittömässä läheisyydessä.

Vaikutukset kaupunkikuvaan

Rakentamattomien tai vajaasti rakennettujen tonttien kehittäminen
kaavamuutoksen suunnitelman mukaisesti kohentaa kaupunkiku-
vaa ja alueen yleistä imagoa. Rakeisuudeltaan kirjavaan ja kor-
keuksiltaan vaihtelevaan massoitteluun perustuva uudisrakenta-
minen yhtäältä sopeutuu ympäröivään kaupunkikuvallisesti ja ark-
kitehtonisesti sekalaiseen rakennuskantaan ja toisaalta luo alu-
eelle uutta, esteettistä kerrostumaa, joka on luonteeltaan suurkau-
punkimainen. Tornimaiset rakennusosat (12–16 krs) täydentävät
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lähialueen muuttuvaa silhuettia aikaisemmin kaavoitettujen, mutta
vielä rakentamattomien Hertsin korttelin (11–19 krs) ja Puusepän-
kadun kortteleiden tornirakennusten (12–13 krs) keralla.

Vaikutukset kulttuuriperintöön

G.W. Sohlbergin tehdaskompleksin vanhimman rakennusosan
suojeleminen pääosiltaan turvaa alueen teollisen historian varhai-
simpaan vaiheeseen liittyvän rakennuksen osan säilymisen muut-
tuvassa kaupunkikuvassa. Muilta osin asemakaavan muutos pe-
rustuu nykyisen, iältään vaihtelevan, tuotanto- varasto- ja toimis-
torakennuskannan purkamiseen.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaavamuutos mahdollistaa asumisen hyvien joukkoliikenneyh-
teyksien äärellä ja vähentää siltä osin tarvetta yksityisautoiluun ja
sen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin. Tavoitteena edistää hule-
vesien ekologista käsittelyä mm. maanvaraisille piha-alueille ra-
kennettavilla sadepuutarhoilla sekä rakennusten viherkatoilla. Alu-
een jatkosuunnittelussa tutkitaan viherkerroinmenetelmän sovel-
tamista. Uusiutuvan energian tuotantolaitteiden integroiminen ra-
kennuksiin on sallittua.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin, terveellisyyteen ja turvallisuuteen

Kaavaehdotus luo edellytykset kantakaupunkimaiselle, viihtyisälle
elinympäristölle. Melua, parvekkeita ja ilmanvaihdon järjestämistä
koskevilla asemakaavan määräyksillä sekä massoitteluratkaisuilla
suojataan asukkaita liikenteen haitoilta ja turvataan terveelliset ja
turvalliset asumisolosuhteet myös Itäväylän läheisyydessä.

Alueen pilaantuneet maat puhdistetaan uuden käytön edellyttä-
mään tasoon. Kaavassa on maaperän pilaantuneisuutta koskeva
määräys.

Tiivis ja paikoin tavanomaista korkeampi rakentaminen aiheuttaa
varjoisuutta, mutta sen vaikutus asukkaisiin rajoittuu kaavamuu-
tosalueelle lukuun ottamatta aamun varhaistunteja vähäaurinkoi-
sina vuodenaikoina. Kaavaselostuksen liitteenä on varjoisuussel-
vitys.

Vaikutukset elinkeinoihin ja yrityksiin

Asemakaavan muutos vähentää alueelta työpaikkatoimintoja var-
ten kaavoitettua kerrosalavarantoa runsaasti (lähes 100 000 k-
m2), jos oletetaan, että kaavamuutoksen asuntorakentamispoten-
tiaali toteutetaan täysimääräisenä, mitä voidaan nykytilanteessa
pitää todennäköisenä. On kuitenkin syytä huomioida, että nykyis-
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ten kaavojen kerrosalapontentiaali on vahvasti teoreettinen. Tont-
titehokkuudella 2,0 rakentuvat teollisuustontit olisivat epätodennä-
köisiä. Lisäksi on huomioitava, että alueen vuosituhannen vaih-
teessa toimistoja varten kaavoitetut tontit ovat pysyneet tyhjillään
ja vailla rakentamiseen johtavia hankkeita kohta kaksi vuosikym-
mentä. Rakennetun ja käytössä olevan teollisuus- ja muun toimiti-
lan määrä alueella on nykyisin noin 43 000 k-m2, josta suurin osa
on entisen GWS:n tehtaan tuotanto- ja varastotiloja. Kaavamuu-
toksessa on muuta kuin asuntokerrosalaa vähintään noin 31 000
k-m2. Kaavamuutoksen realistista toimitilapontentiaalia on vaikea
arvioida tarkasti, sillä osa muusta kuin kaavan asuntokerrosalasta
on mahdollista toteuttaa myös mm. palveluasuntoyksikköinä ja yk-
sityisinä päiväkoteina, jotka tosin kuuluvat myös yritystoiminnan
piirin ja sisältävät palvelu- ja sosiaalisektorin työpaikkoja.

Kaavaratkaisu perustuu alueen nykyisen rakennuskannan purka-
miseen lukuun ottamatta Työnjohtajankatu 1 vanhinta raken-
nusosaa, jonka käyttötarkoitus muutetaan, joten rakennuksissa
toimivien yritysten on lopetettava toimintansa nykyisissä tiloissa ja
hakeuduttava toisaalle.

Työnjohtajankatu 1 tehdaskiinteistössä (n. 36 000 k-m2) on
vuokralla kansainvälinen pakkausalan yritys. Tehtaassa
työskentelee noin 50 henkilöä. Kiinteistön omistajan mu-
kaan toiminnan lopettamisesta on jo sovittu. Yritys siirtänee
tuotantonsa toisaalle. Kiinteistössä toimii lisäksi käytettyjen
autojen kauppa.
Insinöörinkatu 4 toimistotalossa (4 710 k-m2) on vuokralla
kymmenkunta yritystä vaihtelevilta aloilta.
Laivalahdenkatu 4a pienteollisuus- ja toimistotalossa
(2 640 k-m2) on vuokralla kuntosali, tulostuslaitos sekä
muita yrityksiä vaihtelevilta aloilta.

Herttoniemen ja Roihupellon alueella on runsaasti vajaakäytössä
olevia toimitilakiinteistöjä, joten lukuun ottamatta Työnjohtajankatu
1 tehdasta, voidaan arvioida, että nykyisistä kiinteistöistä poistu-
villa yrityksillä on mahdollisuuksia sijoittua samalle alueelle vas-
taaviin huokean hintatason tiloihin.

Asemakaavan muutos mahdollistaa määrältään merkittävän
asuntorakentamisen, mutta on lisäksi voimakkaan hybridinen:
noin 15–20 % kokonaiskerrosalasta on toteuttava työpaikkatoi-
mintoja sisältäviä liike-, toimisto-, palvelu-, hotelli- tai palveluasun-
tojen tiloja varten. Yritystoiminnan tilat tulevat sijoittumaan osaksi
asuttua, keskustamaista kaupunkirakennetta ja ovat siten houkut-
televia toisenlaisille toimijoille kuin alueen nykyiset tilat ja mahdol-
liset, nykyisten kaavojen mukaan rakennettavat tilat. Alueen sisäi-
sen asiakaskunnan määrän lisäämisellä (uudet asukkaat), ulkoi-
sen ilmeen kohentamisella (tyhjien ja ränsistyneiden tonttien uu-
disrakentaminen) sekä toiminnallisen rakenteen monipuolistami-



22 (29)

sella ja elävöittämisellä on alueen yleistä arvostusta ja imagoa ko-
hentava vaikutus, mikä saattaa säteillä positiivisella tavalla Hertto-
niemen yritysalueelle laajemminkin.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kolme erityistavoitetta:
- Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käy-

tössä varmistettava tonttimaan riittävyys.
- Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen

tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen
palvelualueelle.

- Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä
ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen ja tiivistet-
tävää taajamatoimintojen aluetta.

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

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on osittain keskus-
tatoimintojen aluetta ja osittain työpaikka-aluetta. Nyt laadittu kaa-
varatkaisu poikkeaa yleiskaavasta siten, että asuinrakentamisen
mahdollistavat kaavaratkaisut ulottuvat yleiskaavan työpaikka-alu-
eelle (arviolta Työnjohtajankadun pohjoispuoliset alueet).

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on liike- ja palvelukeskusta-aluetta C1, jota kehi-
tetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelu-
jen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikun-
tapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Liike- ja toimitilan
kokonaismäärää ei lähtökohtaisesti tule vähentää. Nyt laadittu
kaavaratkaisu on tarkistetun yleiskaavaehdotuksen tavoitteiden
mukainen, kun huomioidaan, että rakennetun toimitilan tai muiden
työpaikkatoimintojen tilojen määrän vähentyminen on vähäistä, ja
että alueen nykyisistä toimitiloista valtaosa on tehdas- ja varastoti-
loja.
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Asemakaavat

Alueella on voimassa useita asemakaavoja:
- 8238 (tullut voimaan 25.9.1981). Kaavan mukaan alueen

tontit ovat teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialu-
etta. Lisäksi alueella on rautatiealuetta ja katualuetta.

- 10081 (tullut voimaan 24.9.1993). Kaavan mukaan alueella
on katualuetta.

- 10371 (tullut voimaan 17.1.1997). Kaavan mukaan alueella
on puistoa.

- 10756 (tullut voimaan 28.1.2000). Kaavan mukaan alueella
on puistoa.

- 10797 (tullut voimaan 28.7.2000). Kaavan mukaan alueella
on toimistorakennusten korttelialuetta, toimistorakennusten
ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varas-
torakennusten korttelialuetta sekä katualuetta

- 12089 (tullut voimaan 28.6.2013). Kaavan mukaan alueella
on toimistorakennusten korttelialuetta ja katualuetta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-
teriin.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Herttoniemen yritysalu-
een suunnitteluperiaatteet tulevien asemakaavamuutosten poh-
jaksi 10.11.2015. Kaavan muutosalue sijaitsee suunnitteluperiaat-
teiden sekoittuneiden toimintojen keskusta-alueella, jossa eri kort-
teleille on asetettu vaihtelevat tavoitteet asuntojen ja muiden toi-
mintojen määrällisestä suhteesta toisiinsa.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Kortteleiden 43052, 43053 ja 43054 kaikki tontit ovat yksityisomis-
tuksessa. Korttelin 43084 tontit sekä muut alueet ovat kaupungin
omistuksessa.
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Muut lähtökohdat

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

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2011 tontin omistajan hake-
muksesta sekä kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

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

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-
kus)
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / opetusvirasto ja var-
haiskasvatusvirasto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristötoimiala

o tilapalvelut / kiinteistöviraston tilakeskus
o maaomaisuuden kehittäminen ja tontit / kiinteistöviras-

ton tonttiosasto ja geotekninen osasto
o kaupunkitila ja maisemasuunnittelu / rakennusvirasto
o ympäristöpalvelut / ympäristökeskus
o rakennnusvalvonta / rakennusvalvontavirasto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja muun kaavan val-
misteluaineiston nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n sekä kaavaluonnoksen ja muun valmiste-
luaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viras-
ton verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin
uutisten itäpainoksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa on
ollut nähtävillä 10.10.–4.11.2016 seuraavissa paikoissa:

info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
Herttoniemen kirjastossa, Kettutie 8 C
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

http://www.hel.fi/suunnitelmat.
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Keskustelutilaisuus järjestettiin 18.10.2016 Työväenopiston ti-
loissa, Silkkikutomon rakennuksessa, osoitteessa Laivalahden-
katu 2b A.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat mm. Asentajanpuistoon ja
sen laidalla olevaan grillikioskiin, rakennussuojelukysymyksiin, hu-
levesien käsittelyyn, liikenteen ympäristöhaittoihin, joukkoliiken-
teen tarpeisiin ja yhdyskuntatekniikkaan alueella. Kannanotoissa
esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä mahdollisuuksien
mukaan.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, kaavaluonnosta sekä val-
misteluaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 7 kpl. Lisäksi
suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa.

Mielipidekirjeiden yleissävy on kokonaisuudessaan positiivinen
suhteessa muutokseen yritystoimintojen alueesta asuntopainot-
teiseksi, sekoitettujen toimintojen alueeksi. Useammassa mielipi-
teessä suunnitelmia kiitellään ja niitä kannatetaan lämpimästi.
Kriittisiä äänenpainoja on kohdistettu kaavaluonnoksen rakenta-
misen tehokkuuteen, rakennusten korkeuksiin sekä erikseen kort-
telin 43054 massoitteluun ja näiden tekijöiden aiheuttamiin vaiku-
tuksiin viihtyisyydelle ja alueen vetovoimaisuudelle. Tässä yhtey-
dessä tuodaan esille mm. tarve valoisista pihoista ja tuulitunnelei-
den välttämisestä. Toisaalta yhdessä mielipiteessä esitetään tut-
kittavaksi hieman isompiakin korttelitehokkuuksia kuin luonnok-
sessa. Toive osoittaa kaupungin omistama tontti julkisten palvelui-
den kuten kirjaston tai uimahallin rakennuspaikaksi tuodaan esille
useassa mielipiteessä. Mielipiteissä muistutetaan, että kasvava
väestön määrä tulee huomioida julkisten palveluiden tilojen suun-
nittelussa alueelle. Nykyisen puuston säästämistä ja inventoimista
esitetään. Erillisen kävelysillan rakentamista Itäväylän yli muutos-
alueen keskivaiheilta esitetään. Konemestarinkadun alikulun pa-
rantamista esitetään ja Itäbaanaa esitetään linjattavaksi yritysalu-
een puolella. Herttoniemen Omakotityhdistyksen mielipiteessä
vaaditaan selvitystä melun heijastumisesta ja uudisrakentamisen
varjostuksesta Itäväylän länsipuolelle. Herttoniemi-seuran mielipi-
dekirje pohjautuu seuran järjestämään kaavatyöpajaan.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Mielipiteissä esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä mah-
dollisuuksien mukaan
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Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan
muutosluonnoksen 13.12.2016 asemakaavan muutosehdotuksen
pohjaksi.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 19.12.2017–24.1.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle
28.11.2017 ja lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtä-
ville.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 36 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta. Toisessa muistutuk-
sessa huomautettiin tehokkaan rakentamisen haittavaikutuksista
ja toisessa esitettiin, että kaava voisi olla tehokkaampikin.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat mm. Itäväylän johto-
aukeaan, bussilinjojen reitteihin ja bussipysäkkeihin, raitiotielin-
jauksiin varautumiseen, viemäri- ja vesihuoltoverkostoihin ja pe-
lastustoiminnan järjestelyihin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
pelastuslautakunta
kaupunginmuseo

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta:
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Selostusta on täydennetty johtokujaa lähinnä olevan LPA-
alueen rakentamisvaiheiden osalta.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunnon joh-
dosta:

Liitteenä olevaa liikennesuunnitelmaa nro 6768 on muo-
kattu mm. bussipysäkkien sijoituksen osalta.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) lausunnon joh-
dosta:

Vesihuoltoliitettä on täydennetty ja selostusta on täyden-
netty kaavataloustietojen osalta.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
Muutosalueen rajaukseen on tehty teknisluontoisia tarkis-
tuksia Itäväylän reunalla ja Puusepänportin kohdalla.
Asentajanpuiston ja katualueen välistä rajausta on tarken-
nettu.
Asentajanpuiston eteläkärjestä on poistettu määräys leikki-
alueesta lausuntovaiheessa laaditun melututkimuksen pe-
rusteella.
Kortteleiden 43084 ja 43052 rajauksiin on tehty teknisluon-
toisia tarkennuksia.
Korttelissa 43052 Suunnittelijankadun ja Insinöörinkadun
kulmaan on lisätty merkintä, joka mahdollistaa ulokkeen ra-
kentamisen katualueen päälle.
Korttelin 43084 keskellä olevan vesikaton ylin mahdollinen
korkeusasema on muutettu lukemasta +47 lukemaan +51.
Ohjeellisella tontilla 43054/4 mt-tilojen rakentamisvaatimus
on poistettu.
Ohjeellisella tontilla 43054/9 kokonaisääneneristävyyttä
koskeva lukema on päivitetty meluselvitystä vastaten luke-
masta 35 dB lukemaan 33 dB.
Sijainniltaan ohjeellisia puita on merkitty lisää tontille
43053/1 ja viereiselle Työnjohtajankadun katualueelle,
LPA-korttelialueelle Peltisepänkujan alueella sekä Kone-
mestarinkadun katualueelle.
Suojelumääräykseen (sr-2) on tehty tekninen tarkistus
(käyttötarkoituksia koskeva osuus poistettu tarpeetto-
mana).
Monikäyttötilojen (mt) vähimmäismäärää koskevaan mää-
räyksen lisätty selkeyttävä täsmennys: ”Kerrosala sisältyy
kokonaiskerrosalaan”.
LPA-aluetta koskevia muutoksia:

o Korttelialuetta koskeva yleismääräys muokattu muo-
toon: ”Autopaikkojen korttelialue, jolle tulee rakentaa
pysäköintitalo. Alueelle tulee rakentaa lisäksi raken-
nusoikeuslukeman mukainen määrä kaupallisia va-
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rastoja, toimi- tai liikuntatiloja. Tilat tulee ensisijai-
sesti toteuttaa ohjeellisen tontin 43054/2 eteläkär-
keen. Osan rakennusoikeudesta saa toteuttaa myös
ohjeellisen tontin 43054/3 pohjoiskärkeen. Alueelle
saa rakentaa lisäksi pyöräpysäköinnin ja -huollon
tiloja, teknisiä tiloja sekä kattamattomia pelikenttiä.
Nämä tilat saa rakentaa asemakaavakarttaan merki-
tyn rakennusoikeuden lisäksi.”

o Alueen pohjoiskärkeen lisätty rakennusalue mahdol-
lista 8-kerroksista rakennusosaa varten.

AK-, C-, C-1- JA C-2-korttelialueita koskevia muutoksia:
o Lisätty määräys: ”Katutason kerroksessa porrashuo-

neeseen saa rakentaa 20 m2 ylittävää tilaa asema-
kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää
sisääntulon viihtyisyyttä ja valoisuutta.”

o Lisätty määräys: ”Ilmastoinnin laitetilat tulee sijoittaa
kerroksiin.”

o Muokattu määräyksen osuus kursiivilla: ”Rakennus-
ten kadunpuoleisten pohjakerrosten julkisivut tulee
lähtökohtaisesti rakentaa näyteikkunajulkisivuina.”

o Poistettu osuus yliviivattu: ”Jokaiselle tontille on ra-
kennettava sauna ja yhteistila sekä parveke/kattote-
rassi asukkaiden käyttöön.”

AK-, C-1- JA C-2-korttelialueita koskevia muutoksia:
o Muokattu määräyksen osuus kursiivilla: Rakennus-

ten ja rakennusosien julkisivujen tulee olla paikalla
muurattua tiiltä ns. jalustakerroksissa (kerrokset 1-
6/1-8) ja maalamatonta tai metallin väristä metallia
ja lasia ns. tornikerroksissa (kerrokset 7-12/9-16).

KTY-korttelialuetta koskevia muutoksia:
o Poistettu osuus yliviivattu: ”Korttelialueelle saa ra-

kentaa teknisiä tiloja ulkoiluvälinevarastoja ja polku-
pyöräpysäköinnin tiloja asemakaavakarttaan merki-
tyn rakennusoikeuden lisäksi.”

o korttelialuetta koskevasta määräyksestä on poistettu
mahdollisuus rakentaa tiloja ympäristöhäiriöitä ai-
heuttamatonta teollisuutta varten

Kaikkia alueita koskevia määräyksiä:
o Lisätty määräys: ”Yleisten alueiden ja korttelialuei-

den suunnittelussa on käytettävä ohjeena asema-
kaavaselostukseen liitettyjä korttelikortteja.”

Lisäksi määräysteksteihin on tehty joitakin teknisluontoisia
korjauksia.

Muut täydennykset ja tarkistukset:
Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvai-
heiden osalta.
Kaavaselostusta on täydennetty ja tarkistettu muuttuneiden
ja lisättyjen kaavamääräysten ja katualueiden kuvailun
sekä kustannusten osalta.
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Kaavaselostukseen on liitetty korttelikortteja ja Asentajan-
puistoa koskeva melututkimus. Tekniset kartat ja havainne-
kuvat on päivitetty.
Pinta-alatietoja on korjattu seuranta- ja tilastotietolomak-
keeseen.
Liikennesuunnitelma on päivitetty.

Niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen
sähköpostilla.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
28.11.2017 päivätyn ja 29.5.2018 muutetun asemakaavan muu-
tosehdotuksen nro 12481 hyväksymistä.

Helsingissä

Marja Piimies







































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.
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AMK Mira Pykälistö, DI Benoît Gouatarbès 6.10.2017

Työnjohtajankatu 1 ja 3

Asiakas: JM Suomi Oy
Tilaus: 21.09.2017
Yhteyshenkilö: Teppo Isokangas

Akukon Oy Hiomotie 19 FI-00380 HELSINKI

LIIKENNEMELUSELVITYS

1 TAUSTA

Helsingin Herttoniemen Itäväylän varrelle ollaan suunnittelemassa uusia liike- ja asuinrakennuksia.
Työnjohtajankatu 1 (korttelit 1-3), sijaitsee Itäväylän itäpuolella Konemestarinkadun ja Työn-johtajanka-
dun välisellä alueella. Työnjohtajankatu 3 (kortteli 4) sijaitsee Itäväylän itäpuolella Työnjohtajankadun
ja Laivalahdenkadun luoteisnurkassa. Kohteeseen on aiemmin tehty meluselvitykset vuonna 2016
(Akukon Oy, 160553-1 ja 160553-1). Tämä selvitys korvaa aiemmat selvitykset.

Kohteeseen kohdistuu melua sekä tie- että metroliikenteestä. Asemakaavamuutosta varten on laadit-
tava ympäristömeluselvitys.

Tässä raportissa on esitetty kohteen meluselvityksen mallilaskennan tulokset rakennusten julkisivuilla
ja niiden oleskelualueilla. Lisäksi annetaan asemakaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus eri jul-
kisivuilla niiden osien äänieristyksen mitoitusta varten. Äänitasoerotukset on laskettu käyttäen ohjear-
voa 35 dB päiväaikaan ja 30 dB yöaikaan asuintiloissa (Valtioneuvoston päätös 993/1992 [1]). Asuinta-
lojen oleskelualueiden ulkomelutasojen tulee täyttää VNp:n ohjearvot: 55 dB päiväaikaan ja 50 dB yö-
aikaan.

2 MELULASKENTA

2.1 Laskenta- ja maastomalli

Ympäristömelun laskennat tehtiin Datakustik Cadna/A 2017 –tietokoneohjelmalla käyttäen kahta yh-
teispohjoismaista ympäristömelun laskentamallia:

∂ katuliikenne: tieliikennemelun laskentamalli [2]
∂ raideliikenne: raideliikennemelun laskentamalli [3]

Kolmiulotteinen tietokonemalli sisältää alueen maaston korkeuskäyrät, rakennusten sijainnit ja korkeu-
det sekä liikenneväylien sijainnit ja korkeustiedot.

Suunnitellun rakennuksen korkeustiedot ja sijainnit syötettiin malliin käyttäen lähtötietoina arkkitehdilta
saatuja asemakaavapiirustuksia (Play Arkkitehdit Oy) sekä olemassa ollutta kantakartta aineistoa.

Metroradan ja Itäväylän väliin suunnitellun meluesteen tiedot saatiin Sito Oy:ltä 22.6.2016. Meluesteen
pinnat oletettiin laskennassa vaimentaviksi.



170948-1-A 2(5)

2.2 Laskentasuureet ja -pisteet

Laskentasuureena on tavallinen A-keskiäänitaso LAeq päiväsaikaan klo 7-22 ja yöaikaan klo 22-7. Sel-
vityksen tulokset, eli lasketut melutasot, esitetään sekä julkisivuihin kohdistuvina, että pihoilla esiinty-
vinä päivä- ja yöajan keskiäänitasoina.

Pihojen äänitasot ovat kokonaismelutasoja siinä mielessä, että ne sisältävät kaikki heijastukset kovista
pystypinnoista, kuten talojen ulkoseinistä. Tällainen laskentatulos edustaa ulkotilojen, kuten oleskelu-
alueiden, melua.

Seinän heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa melutasoa arvioitaessa. Jul-
kisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta heijastuksen osuus on poistettu. Siten
aivan seinän lähellä ohjearvoihin verrattava äänitaso on n. 3 dB pienempi kuin mitä melukartta näyttää.
Sen sijaan julkisivujen laskentapisteiden tuloksissa äänitaso on suoraan julkisivulle kohdistuva melu-
taso.

Melukartan laskenta tehtiin käyttäen 2 x 2 m suuruisia laskentaruutuja. Laskentapisteet sijaitsivat 2 m
korkeudella maanpinnasta. Lähimpien rakennusten julkisivujen melutasojakautumat laskettiin siten,
että laskentapisteitä sijoitettiin kunkin kerroksen korkeudelle ja vaakasuunnassa enintään 10 m välein.

2.3 Liikenne

2.3.1 Tieliikenne

Laskennassa otettiin huomioon kohteen lähellä kulkevat tiet sekä kauempana sijaitsevat liikennemää-
riltään suuret tiet. Muita teitä ei otettu mukaan laskentaan. Niiden melulla ei ole merkittävää vaikutusta
kokonaismeluun hankkeen rakennusten ja pihojen kohdalla.

Laskennassa käytetyt keskimääräisen arkivuorokausiliikenteen ennusteliikennemäärät vuodelle 2040
on esitetty taulukossa 1. Liikennemäärät saatiin Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön liikennesuun-
nitteluosastolta (Markus Ahtiainen 19.9.2017)

Todettakoon, että melutasot eivät ole herkkiä liikenteen vaihteluille. Esimerkiksi 50 % kasvu liikenne-
määrissä aiheuttaa melutasoon 1,8 dB lisäyksen.

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt liikennetiedot.

%-osuus km/h
Itäväylä 51 700 7 90 % 80
Itäväylä (ramppi pohjoiseen) 4 700 7 ” 60*
Itäväylä (ramppi etelään) 9 300 7 ” 60*
Suunnittelijankatu (välillä Itäväylä- Laivalahdenkatu) 12 300 10 ” 40
Suunnittelijankatu (Itäväylän silta) 1 050 15 ” 40
Työnjohtajankatu 12 500 5 ” 40
Konemestarinkatu 1 000 10 ” 40
Insinöörinkatu (välillä Suunnittelijankatu- Työnjohtajankatu) 1 825 5 ” 40
Insinöörinkatu (välillä Työnjohtajankatu- Konemestarinkatu) 500 5 ” 30*
Laivalahdenkatu (Suunnittelijankadusta pohjoiseen) 7 500 12 ” 40
Laivalahdenkatu (Suunnittelijankadusta etelään) 17 500 7 ” 40

*arvio
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2.3.2 Metroliikenne

Laskennassa käytetyt metroliikenteen nykytilanteen tiedot on esitetty taulukossa 2. Liikennemäärät
vastaavat junien vuoroja. Tiedot on saatu Helsingin kaupungin liikennejärjestelmäyksiköltä (Jari Rantsi,
29.9.2017). Näitä tietoja on käytetty vuoden 2017 Helsingin kaupungin ympäristömeluselvityksessä.
Tarkkoja tietoja metrojunatyypien M100, M200 ja uuden M300 jakautumisesta ei ole saatu. Lasken-
nassa oletettiin näiden kaikkien osuuden olevan kolmasosa junien kokonaismäärästä.

Taulukko 2. Laskennassa käytetyt metroliikenteen liikennemäärät (junavuoro), junan pituus ja nopeus.

(kpl) (kpl) (m) km/h
M100 196 29 90 80
M200 196 29 90 80
M300 196 29 90 80

Laskennassa käytettiin melupäästöinä metrojunatyypien M100 ja M200 päästötietoja. Uuden metroju-
natyypin M300 melupäästönä käytettiin M200 –junan päästöjä.

Kohteen alueen rataosuudella ei ole vaihteita.

3 LASKENTATULOKSET

Liitteissä on esitetty päiväaikaiset (klo 7–22, liite A1) ja yöaikaiset (klo 22–7, liite A2) A-keskiäänitasot
LAeq. Liitteissä esitetyt äänitasot ovat kokonaismelun äänitasoja sisältäen tie- ja metroliikenteen. Suun-
nitellut uudet rakennukset on esitetty ruskealla värillä. Olemassa olevat rakennukset on esitetty har-
maalla värillä.

Pihoille on laskettu keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta ja julkisivuille on laskettu kerroskoh-
taisesti suurimmat keskiäänitasot. Rakennusten seinillä olevat kahdeksankulmaiset tunnukset ilmoitta-
vat suurimman kyseisillä julkisivuilla esiintyvän keskiäänitason LAeq. Merkintä on samalla kerroskorkeu-
della, jolla kyseinen taso esiintyy.

4 TULOSTEN TARKASTELU

4.1 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja äänieristysvaatimukset

Sisämelun yleiset ohjearvot asuintiloille ovat 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä [1]. Asemakaavavaatimusta
vastaava A-äänitasoerotus ΧLA  määritetään julkisivuun kohdistuvan melun A-äänitason ja sisämelun A-
äänitason tavoitearvon erotuksena.

HUOM! Kaavavaatimus sekoitetaan usein epähuomiossa julkisivun eri osien äänieristysvaatimusten
kanssa. ΧLA (tai kaavavaatimus) ei ole sama suure kuin ulkoseinien tai ikkunoiden äänieristys liikenne-
melua vastaan, vaan se on arvo, mitä on käytettävä julkisivun eri osien äänieristyksen mitoituksessa.
Julkisivun osien (esim. ulkoseinän tai ikkunan) äänieristysluku liikennemelua vastaan RA,tr (=Rw+Ctr) on
tarkistettava huonetilakohtaisesti ja se on suurempi kuinΧLA . Esim. ikkunoiden äänieristysvaatimus riip-
puu mm. ikkunoiden suhteellisesta pinta-alasta ja huonetilavuudesta.

Julkisivuille, joilla A-äänitasoerotus ΧLA  alittaa 25 dB ei tarvitse asettaa kaavavaatimusta eikä tarvitse
tehdä varsinaista julkisivujen osien äänieristyksen mitoitusta, sillä tavanomaisten ulkoseinä- ja ikkuna-
rakenteiden äänieristys liikennemelua vastaan on riittävä.
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Tarkastelun selkeyden vuoksi kohteen rakennuksille on annettu tunnus (ks. melukartat liitteissä). Kort-
telin 1 rakennusten tunnus alkaa 1:llä, korttelin 2 2:lla, korttelin 3 3:lla ja korttelin 4 4:lla.

Esimerkiksi korttelin 1 rakennuksen 1A Työnjohtajankadun puoleiseen julkisivuun kohdistuu enintään
68 dB. Tämän perusteella laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus ΧLA   on oltava vähin-
tään 33 dB (68 – 35 dB) kyseisellä julkisivulla.

Korttelin 2 rakennuksen 2A lännenpuoleiseen julkisivuun kohdistuu enintään 70 dB. Tämän perusteella
laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus ΧLA   on oltava vähintään 35 dB kyseisellä julkisi-
vulla.

Mainosseinällä ei ole vaikutusta tornitalolle kohdistuvaan melutasoon.

Kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus vaihtelee riippuen julkisivun ja melulähteen etäisyydestä
ja suunnasta melulähteisiin nähden. Suositukset kaavavaatimusta vastaavaksi A-äänitasoerotukseksi
on esitetty eri rakennusten julkisivuilla liitteessä B.

Kohteeseen kohdistuvat melutasot esitetään myös 3D-kuvina liitteissä C1-C4.

4.2 Piha-alueet ja terassit

Melutason yleiset ohjearvot ulkona ovat 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä [1].

Sekä päivä- että yöajan ohjearvot (valkoiset ja vihreät alueet) alittuvat pihalla-alueilla.

Laskennassa ei ole otettu huomioon mahdollisia meluesteitä.

4.3 Parvekkeet

Parvekkeilla sovelletaan tavanomaisesti oleskelualueiden ohjearvoja (55 dB päivällä ja 50 dB yöllä).

Avoimilla parvekkeilla esiintyvä melutaso on yleensä enintään 3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdis-
tuva melutaso julkisivusta tulevan heijastuksen vuoksi.

Parvekelasitusrakenteen äänieristyksen mitoituksen lähtökohtana on julkisivuihin kohdistuvan kes-
kiäänitason ja parvekkeilla sallitun keskiäänitason välinen äänitasoerotus ΧLA .

Julkisivuille, joilla lasketut päiväaikaiset keskiäänitasot ylittävät 65 dB, ei suositella suunniteltavan par-
vekkeita.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 63…65 dB, parvekelasi-
tuksen äänieristysvaatimus ΧLA  on 11…13 dB. Tämän äänitasoerotuksen saavuttamiseksi suositte-
lemme lasittamaan ko. parvekkeet 10 mm karkaistulla parvekelasilla (yläosa, voi olla avattava, lasien
välissä välilistat) ja alaosa 5+5 mm laminoidulla lasilla. Parvekkeiden kattoihin tulisi asentaa 50 mm
paksuja vaimennusverhouslevyjä kaiunnan vähentämiseksi.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 60…62 dB, parvekelasi-
tuksen äänieristysvaatimus ΧLA  on 8…10 dB. Tämän äänitasoerotuksen saavuttamiseksi suositte-
lemme lasittamaan ko. parvekkeet 6 mm karkaistulla parvekelasilla (yläosa, voi olla avattava, lasien
välissä välilistat) ja alaosa 4+4 mm.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 53…59 dB tulisi suunnitella
parvekelasitus, jonka äänieristysvaatimus ΧLA  on 1…7 dB. Näillä julkisivuilla tavallinen parvekelasitus
(yläosa 6 mm karkaistu avattava lasi ja alaosa 4+4 mm laminoitu lasi) on riittävä.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat enintään 52 dB, ei vaadita
lasitusta ainakaan melun kannalta.
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4.3.1 Talon 2A parvekkeet

Talon 2A itäväylän puoleisella julkisivulla kerroksien 2-3 kohdistuva keskiäänitaso on enintään 52 dB,
joten parvekkeita ei tarvitse lasittaa.

Kerroksien 3-5 kohdistuva keskiäänitaso on enintään 55 dB, kerroksien 6-7 60 dB ja kerroksien 8-9 65
dB. Nämä parvekkeet tulisi lasittaa em. suositusten mukaisesti.

Kerroksien 10-16 kohdistuva keskiäänitaso on ylittää 65 dB. Näihin kerroksiin ei suositella suunnitelta-
van parvekkeita.

4.3.2 Talon 3A parvekkeet

Talon 3A itäväylän puoleisella julkisivulla kerroksien 2-3 kohdistuva keskiäänitaso on enintään 52 dB,
joten parvekkeita ei tarvitse lasittaa.

Kerroksien 3-5 kohdistuva keskiäänitaso on enintään 55 dB, kerroksien 6-7 60 dB ja kerroksien 8-9 65
dB. Nämä parvekkeet tulisi lasittaa em. suositusten mukaisesti.

Kerroksien 10-14 kohdistuva keskiäänitaso on ylittää 65 dB. Näihin kerroksiin ei suositella suunnitelta-
van parvekkeita.

Mira Pykälistö Benoît Gouatarbès
Medianomi AMK Vanhempi konsultti, DI, FISE AA
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110 s. Tieliikennemelun laskentamalli. Ohje 6/1993. Ympäristöministeriö, Helsinki 1993.

3. Raideliikennemelun laskentamalli. Ympäristöopas 97. Ympäristöministeriö, Helsinki 2002. 58 s.
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Ennuste 2040

Julkisivuilla ja piha-alueilla
esiintyvät suurimmat melutasot
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A-keskiäänitaso LAeq

40 ... 45 dB
45 ... 50 dB
50 ... 55 dB
55 ... 60 dB
60 ... 65 dB
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70 ... 75 dB
75 ... dB
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Cadna/A 2017 (Nordic)
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Liikennemeluselvitys

Tie- ja metroliikenne
Ennuste 2040

Julkisivuilla ja piha-alueilla
esiintyvät suurimmat melutasot

Yö (klo 22-07)
A-keskiäänitaso LAeq

40 ... 45 dB
45 ... 50 dB
50 ... 55 dB
55 ... 60 dB
60 ... 65 dB
65 ... 70 dB
70 ... 75 dB
75 ... dB

Akukon Oy

SUUN

MPY
MITTAKAAVA

1:2000

PÄIVÄYS

06.10.17
PAPERIKOKO

A4

Cadna/A 2017 (Nordic)



kortteli 1
19 730

kortteli 2
25 305

kortteli 3
25 390

kortteli 4
29 135

va
nh

a
m

elu
es

te

Itä
vä

ylä

m
et

ro

La
iva

la
hd

en
ka

tu

Työnjohtajankatu

Konemestarinkatu

1A
1B

1C
1D

2A

2B

2C

2D

3A

3B

3C

3D

4A

4B

4C

4D

P

P

P

P

P

P

+36.50

m
ain

os
se

inä
+2

7.
50

+24.00

+66.80

+58.45

+34.40

+34.40

+34.40

+34.40

+34.40

+34.40

+66.80

+34.40

+58.45

+66.80

+54.80

+28.40

+54.80

+28.40

kortteli
43084

In
sin

öö
rin

ka
tu

ka
tu

III

pi

Ra
m

pp
i

Itä
vä

ylä

33

32

29

30

31
28

30

31

26

29

35

33

28

29

27

34

31

27

29 29

27

28

170948-1-A Liite B

Työnjohtajankatu 1 ja 3
Liikennemeluselvitys

Suositus A-äänitasoerotukseksi
liikennemelua vastaan

Esitetyt luvut edustavat
keskiäänitason perusteella
laskettuja vähimmäisvaatimuksia

Akukon Oy

SUUN

MPY
MITTAKAAVA

1:2000

PÄIVÄYS

06.10.17
PAPERIKOKO

A4

Cadna/A 2017 (Nordic)



170948-1-A
Liite C1

40 ... 45
45 ... 50
50 ... 55
55 ... 60
60 ... 65
65 ... 70
70 ... 75
75 ...

Työnjohtajankatu 1 ja 3
Korttelit lännestä



170948-1-A
Liite C2

40 ... 45
45 ... 50
50 ... 55
55 ... 60
60 ... 65
65 ... 70
70 ... 75
75 ...

Työnjohtajankatu 1 ja 3
Korttelit lännestä



170948-1-A
Liite C3

40 ... 45
45 ... 50
50 ... 55
55 ... 60
60 ... 65
65 ... 70
70 ... 75
75 ...

Työnjohtajankatu 1 ja 3
Korttelit luoteesta



170948-1-A
Liite C4

40 ... 45
45 ... 50
50 ... 55
55 ... 60
60 ... 65
65 ... 70
70 ... 75
75 ...

Työnjohtajankatu 1 ja 3
Korttelit lounaasta



170948-2-A 1(5)

AMK Mira Pykälistö, DI Benoît Gouatarbès 6.10.2017

Työnjohtajankadun korttelit 43084 ja 43052

Asiakas: Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala
Tilaus: K728000960 20.09.2017
Yhteyshenkilö: Mikko Näveri

Akukon Oy Hiomotie 19 FI-00380 HELSINKI

LIIKENNEMELUSELVITYS

1.1 Tausta

Helsingin Herttoniemen Itäväylän varrelle ollaan suunnittelemassa uusia liike- ja asuinrakennuksia.
Työnjohtajankadun korttelit 43084 ja 43052 sijaitsevat Itäväylän itäpuolella Työnjohtajankadun ja Suun-
nittelijankadun välisellä alueella.

Kohteeseen kohdistuu melua sekä tie- että metroliikenteestä. Tie- ja metroliikenteen ympäristömelusel-
vitys on laadittava asemakaavamuutosta varten.

Tässä raportissa on esitetty kohteen meluselvityksen mallilaskennan tulokset rakennusten julkisivuilla
ja niiden oleskelualueilla. Lisäksi annetaan asemakaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus eri jul-
kisivuilla niiden osien äänieristyksen mitoitusta varten. Äänitasoerotukset on laskettu käyttäen ohjear-
voa 35 dB päiväaikaan ja 30 dB yöaikaan asuintiloissa (Valtioneuvoston päätös 993/1992 [1]). Asuinta-
lojen oleskelualueiden ulkomelutasojen tulee täyttää VNp:n ohjearvot: 55 dB päiväaikaan ja 50 dB yö-
aikaan.

2 MELULASKENTA

2.1 Laskenta- ja maastomalli

Ympäristömelun laskennat tehtiin Datakustik Cadna/A 2017 –tietokoneohjelmalla käyttäen kahta yh-
teispohjoismaista ympäristömelun laskentamallia:

∂ katuliikenne: tieliikennemelun laskentamalli [2]
∂ raideliikenne: raideliikennemelun laskentamalli [3]

Kolmiulotteinen tietokonemalli sisältää alueen maaston korkeuskäyrät, rakennusten sijainnit ja korkeu-
det sekä liikenneväylien sijainnit ja korkeustiedot.

Suunnitellun rakennuksen korkeustiedot ja sijainnit syötettiin malliin käyttäen lähtötietoina Helsingin
kaupungin, Kaupunkiympäristö toimialalta saatuja asemakaava-, liikennesuunnitelma- ja kaavan ha-
vainne luonnoksia (Mikko Näveri, 12.9.2017) sekä olemassa ollutta kantakartta aineistoa.

Metroradan ja Itäväylän väliin suunnitellun meluesteen tiedot saatiin Sito Oy:ltä 22.6.2016. Meluesteen
pinnat oletettiin laskennassa vaimentaviksi.

2.2 Laskentasuureet ja -pisteet

Laskentasuureena on tavallinen A-keskiäänitaso LAeq päiväsaikaan klo 7-22 ja yöaikaan klo 22-7. Sel-
vityksen tulokset, eli lasketut melutasot, esitetään sekä julkisivuihin kohdistuvina, että pihoilla esiinty-
vinä päivä- ja yöajan keskiäänitasoina.
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Pihojen äänitasot ovat kokonaismelutasoja siinä mielessä, että ne sisältävät kaikki heijastukset kovista
pystypinnoista, kuten talojen ulkoseinistä. Tällainen laskentatulos edustaa ulkotilojen, kuten oleskelu-
alueiden, melua.

Seinän heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa melutasoa arvioitaessa. Jul-
kisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta heijastuksen osuus on poistettu. Siten
aivan seinän lähellä ohjearvoihin verrattava äänitaso on n. 3 dB pienempi kuin mitä melukartta näyttää.
Sen sijaan julkisivujen laskentapisteiden tuloksissa äänitaso on suoraan julkisivulle kohdistuva melu-
taso.

Melukartan laskenta tehtiin käyttäen 2 x 2 m suuruisia laskentaruutuja. Laskentapisteet sijaitsivat 2 m
korkeudella maanpinnasta. Lähimpien rakennusten julkisivujen melutasojakautumat laskettiin siten,
että laskentapisteitä sijoitettiin kunkin kerroksen korkeudelle ja vaakasuunnassa enintään 10 m välein.

2.3 Liikenne

2.3.1 Tieliikenne

Laskennassa otettiin huomioon kohteen lähellä kulkevat tiet sekä kauempana sijaitsevat liikennemää-
riltään suuret tiet. Muita teitä ei otettu mukaan laskentaan. Niiden melulla ei ole merkittävää vaikutusta
kokonaismeluun hankkeen rakennusten ja pihojen kohdalla.

Laskennassa käytetyt keskimääräisen arkivuorokausiliikenteen ennusteliikennemäärät vuodelle 2040
on esitetty taulukossa 1. Liikennemäärät saatiin Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön liikennesuun-
nitteluosastolta (Markus Ahtiainen 19.9.2017)

Todettakoon, että melutasot eivät ole herkkiä liikenteen vaihteluille. Esimerkiksi 50 % kasvu liikenne-
määrissä aiheuttaa melutasoon 1,8 dB lisäyksen.

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt liikennetiedot.

%-osuus km/h
Itäväylä 51 700 7 90 % 80
Itäväylä (ramppi pohjoiseen) 4 700 7 ” 60*
Itäväylä (ramppi etelään) 9 300 7 ” 60*
Suunnittelijankatu (välillä Itäväylä- Laivalahdenkatu) 12 300 10 ” 40
Suunnittelijankatu (Itäväylän silta) 1 050 15 ” 40
Työnjohtajankatu 12 500 5 ” 40
Konemestarinkatu 1 000 10 ” 40
Insinöörinkatu (välillä Suunnittelijankatu- Työnjohtajankatu) 1 825 5 ” 40
Insinöörinkatu (välillä Työnjohtajankatu- Konemestarinkatu) 500 5 ” 30*
Laivalahdenkatu (Suunnittelijankadusta pohjoiseen) 7 500 12 ” 40
Laivalahdenkatu (Suunnittelijankadusta etelään) 17 500 7 ” 40

*arvio

2.3.2 Metroliikenne

Laskennassa käytetyt metroliikenteen nykytilanteen tiedot on esitetty taulukossa 2. Liikennemäärät
vastaavat junien vuoroja. Tiedot on saatu Helsingin kaupungin liikennejärjestelmäyksiköltä (Jari Rantsi,
29.9.2017). Näitä tietoja on käytetty vuoden 2017 Helsingin kaupungin ympäristömeluselvityksessä.
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Tarkkoja tietoja metrojunatyypien M100, M200 ja uuden M300 jakautumisesta ei ole saatu. Laskennas-
sa oletettiin näiden kaikkien osuuden olevan kolmasosa junien kokonaismäärästä. Taulukko 2. Lasken-
nassa käytetyt metroliikenteen liikennemäärät (junavuoro), junan pituus ja nopeus.

(kpl) (kpl) (m) km/h
M100 196 29 90 80
M200 196 29 90 80
M300 196 29 90 80

Laskennassa käytettiin melupäästöinä metrojunatyypien M100 ja M200 päästötietoja. Uuden metroju-
natyypin M300 melupäästönä käytettiin M200 –junan päästöjä.

Kohteen alueen rataosuudella ei ole vaihteita.

3 LASKENTATULOKSET

Liitteissä on esitetty päiväaikaiset (klo 7–22, liite A1) ja yöaikaiset (klo 22–7, liite A2) A-keskiäänitasot
LAeq. Liitteissä esitetyt äänitasot ovat kokonaismelun äänitasoja sisältäen tie- ja metroliikenteen. Suun-
nitellut uudet rakennukset on esitetty ruskealla värillä. Olemassa olevat rakennukset on esitetty har-
maalla värillä.

Pihoille on laskettu keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta ja julkisivuille on laskettu kerroskoh-
taisesti suurimmat keskiäänitasot. Rakennusten seinillä olevat kahdeksankulmaiset tunnukset ilmoitta-
vat suurimman kyseisillä julkisivuilla esiintyvän keskiäänitason LAeq. Merkintä on samalla kerroskorkeu-
della, jolla kyseinen taso esiintyy.

4 TULOSTEN TARKASTELU

4.1 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja äänieristysvaatimukset

Sisämelun yleiset ohjearvot asuintiloille ovat 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä [1]. Asemakaavavaatimusta
vastaava A-äänitasoerotus ΧLA  määritetään julkisivuun kohdistuvan melun A-äänitason ja sisämelun A-
äänitason tavoitearvon erotuksena.

HUOM! Kaavavaatimus sekoitetaan usein epähuomiossa julkisivun eri osien äänieristysvaatimusten
kanssa. ΧLA (tai kaavavaatimus) ei ole sama suure kuin ulkoseinien tai ikkunoiden äänieristys liikenne-
melua vastaan, vaan se on arvo, mitä on käytettävä julkisivun eri osien äänieristyksen mitoituksessa.
Julkisivun osien (esim. ulkoseinän tai ikkunan) äänieristysluku liikennemelua vastaan RA,tr (=Rw+Ctr) on
tarkistettava huonetilakohtaisesti ja se on suurempi kuinΧLA . Esim. ikkunoiden äänieristysvaatimus riip-
puu mm. ikkunoiden suhteellisesta pinta-alasta ja huonetilavuudesta.

Julkisivuille, joilla A-äänitasoerotus ΧLA  alittaa 25 dB ei tarvitse asettaa kaavavaatimusta eikä tarvitse
tehdä varsinaista julkisivujen osien äänieristyksen mitoitusta, sillä tavanomaisten ulkoseinä- ja ikkuna-
rakenteiden äänieristys liikennemelua vastaan on riittävä.

Esimerkiksi korttelin 43084 Itäväylän puoleiseen rakennuksen lännen puoleiseen julkisivuun kohdistuu
enintään 74 dB. Tämän perusteella laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus ΧLA   on oltava
vähintään 39 dB (74 – 35 dB) kyseisellä julkisivulla.
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Korttelin 43052 Työnjohtajankadun puoleisien rakennusten kadunpuoleisiin julkisivuihin kohdistuu enin-
tään 67 dB. Tämän perusteella laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus ΧLA   on oltava
vähintään 32 dB kyseisellä julkisivulla.

Kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus vaihtelee riippuen julkisivun ja melulähteen etäisyydestä
ja suunnasta melulähteisiin nähden. Suositukset kaavavaatimusta vastaavaksi A-äänitasoerotukseksi
on esitetty eri rakennusten julkisivuilla liitteessä B.

Kohteeseen kohdistuvat melutasot esitetään myös 3D-kuvina liitteissä C1-C4.

4.2 Piha-alueet ja terassit

Melutason yleiset ohjearvot ulkona ovat 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä [1].

Sekä päivä- että yöajan ohjearvot (valkoiset ja vihreät alueet) alittuvat pihalla-alueilla.

Laskennassa ei ole otettu huomioon mahdollisia meluesteitä.

4.3 Parvekkeet

Parvekkeilla sovelletaan tavanomaisesti oleskelualueiden ohjearvoja (55 dB päivällä ja 50 dB yöllä).

Avoimilla parvekkeilla esiintyvä melutaso on yleensä enintään 3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdis-
tuva melutaso julkisivusta tulevan heijastuksen vuoksi.

Parvekelasitusrakenteen äänieristyksen mitoituksen lähtökohtana on julkisivuihin kohdistuvan kes-
kiäänitason ja parvekkeilla sallitun keskiäänitason välinen äänitasoerotus ΧLA .

Julkisivuille, joilla lasketut päiväaikaiset keskiäänitasot ylittävät 65 dB, ei suositella suunniteltavan par-
vekkeita.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 63…65 dB, parvekelasi-
tuksen äänieristysvaatimus ΧLA on 11…13 dB. Tämän äänitasoerotuksen saavuttamiseksi suositte-
lemme lasittamaan ko. parvekkeet 10 mm karkaistulla parvekelasilla (yläosa, voi olla avattava, lasien
välissä välilistat) ja alaosa 5+5 mm laminoidulla lasilla. Parvekkeiden kattoihin tulisi asentaa 50 mm
paksuja vaimennusverhouslevyjä kaiunnan vähentämiseksi.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 60…62 dB, parvekelasi-
tuksen äänieristysvaatimus ΧLA  on 8…10 dB. Tämän äänitasoerotuksen saavuttamiseksi suositte-
lemme lasittamaan ko. parvekkeet 6 mm karkaistulla parvekelasilla (yläosa, voi olla avattava, lasien
välissä välilistat) ja alaosa 4+4 mm.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 53…59 dB tulisi suunnitella
parvekelasitus, jonka äänieristysvaatimus ΧLA  on 1…7 dB. Näillä julkisivuilla tavallinen parvekelasitus
(yläosa 6 mm karkaistu avattava lasi ja alaosa 4+4 mm laminoitu lasi) on riittävä.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat enintään 52 dB, ei vaadita
lasitusta ainakaan melun kannalta.

Mira Pykälistö Benoît Gouatarbès
Medianomi AMK Vanhempi konsultti, DI, FISE AA
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Herttoniemen yritysalue on kokemassa suurta kaupunkikuvallista muu-
tosta. Aluetta pyritään kehittämään tehokkaasti rakennettuna keskusta-
toimintojen alueena. KSV:n laatimien suunnitteluperiaatteiden mukaan
aluetta kehitetään innovatiivisena sekoitettujen toimintojen alueena,
jossa asuminen, kauppa ja työpaikat lomittuvat keskenään.

Insinöörinkadun pihakadun yleissuunnitelma on laadittu asemakaavoi-
tuksen tarpeisiin. Työ on tehty Helsingin kaupunkiympäristön toimialan,
Maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden Asemakaa-
vapalvelun toimeksiannosta syksyllä 2017.

Suunnitelma pohjautuu kaavaluonnosvaiheessa laadittuun viitesuunni-
telmaan, jonka arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Playa arkkitehdit
Oy:n ja maisemasuunnittelusta Loci maisema-arkkitehdit Oy. Viite-
suunnitelman tilaajina oli Työnjohtajankatu 1:n osalta JM Suomi Oy ja
Aberdeen Asset Management Finland Oyj, sekä Työnjohtajankatu 3
osalta HOK-Elanto. Viitesuunnitelmassa esitettiin ideatasolla kortteli-
alueiden ulkotilojen suunnitteluperiaatteet sekä ideoita myös Insinöö-
rinkadun visuaalisesta ilmeestä.

Insinöörinkadun pihakadun yleissuunnitelma käsittää ideasuunnitel-
massa ehdotettujen visioiden ja ideoiden kehittämisen siten, että lop-
putuloksena on katuympäristön yleissuunnitelma. Suunnitelmassa esi-
tetään asemakaavatasolla alueen tilalliseen ja visuaaliseen ilmeeseen
sekä toiminnallisuuteen vaikuttavat asiat, sekä määritellään ulkotilojen
ympäristönkäsittelyperiaatteet lähiympäristösuunnitelmatarkkuudella,
sekä valaistuksen periaatteet. Suunnitelmista on laadittu alustavat kus-
tannusarviot kaupungin hallintaan jäävien alueiden osalta.

Suunnitelman on laatinut LOCI maisema-arkkitehdit Oy, jossa suun-
nitelmasta ovat vastanneet maisema-arkkitehdit Milla Hakari ja Veera
Tolvanen, sekä maisema-arkkitehti-yo Eetu Mykkänen. Finnmap Infra
Oy:stä Ari Vesola on vastannut kunnallisteknisestä suunnittelusta, ja
geoteknisenä asiantuntijana on toiminut Jyrki Pihlajamäki. Valaistus-
suunnittelijana on toiminut Jussi Vikström Finnmap Infra Oy:stä.

Työtä on ohjattu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan, maankäytön
ja kaupunkirakenteen asemakaavoituksen Itäisessä alueyksikössä.
Tilaajan yhteyshenkilönä on toiminut arkkitehti Mikko Näveri Asema-
kaavoituksesta, ja ohjausryhmässä ovat olleet liikenneinsinööri Mar-
kus Ahtiainen Liikennesuunnittelusta, maisema-arkkitehti Mari Soini
ja suunnitteluinsinööri Heikki Takainen Kaupunkitila- ja maisemasuun-
nittelusta, sekä suunnitteluinsinööri Pekka Leivo teknistaloudellisesta
toimistosta.

Ilmakuva suunnitelma-alueesta. Oranssilla Insinöörinkadun pihakadun suunnittelualue. Valkoiset raken-
nukset ovat kaavaluonnosvaiheessa laaditut Insinöörinkadun ja Työnjohtajakatu 1 ja 3 korttelit (suunnitel-
ma Playa arkkitehdit Oy ja LOCI maisema-arkkitehdit Oy).
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Herttoniemen yritysalue on jatkuvassa muutostilassa olevaa aluetta,
jossa on enää vain vahan jäljellä alueen historiaan liittyvää teollisuus-
toimintaa. Teollisuus- ja varastotoiminnan on korvannut monin paikoin
niin autokauppa ja autokorjaamotoiminta kuin erikoistavaramyymälät ja
toimistotilat.

Tuleva Insinöörinkadun jatkeen suunnittelualue rajautuu pohjoisessa
Konemestarinkatuun ja etelässä Työnjohtajankatuun. Alueella on eri
maanomistajia. Keskiosa on nykytilanteessa kaavallisesti teollisuusrai-
dealuetta (LRT), joka on kaupungin omistuksessa ja vuokrattu viereisen
teollisuuskiinteistön käyttöön. Jatkeen molemmin puolin olevat kortteli-
alueet ovat teollisuus ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV).

Länsireunaltaan suunnittelualue rajautuu ns. GSW:n tehdasalueen
tonttiin, joka on pääosin varastoalueena ja pysäköintikäytössä. Alueen
omistaa Aberdeen Asset Management Finland Oyj. Tontilla olemassa
olevat tehdasrakennukset puretaan lukuun ottamatta vanhinta 1940-lu-
vulla rakennettua punatiilista osaa. Vanha osa tuo historiallista perspek-
tiiviä muuten täysin uudelle alueelle ja muodostaa myös toiminnallisesti
alueen kiintopisteen.

Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee kaksi autokauppojen tonttia,
jotka toistaiseksi säilyttävät toimintonsa alueella, sekä HOK-Elannon
omistama Työnjohtajankadun 3. kortteli.

Insinöörinkatuun rajautuville tonteille kaavoitetaan runsaasti uutta
asuinrakentamista autokauppojen tontteja lukuunottamatta. Suunnit-
telualueeseen kuuluu varsinaisen Insinöörinkadun katualueen lisäksi
myös viereiset tontteihin kuuluvat yleisessä käytössä olevat alueet välil-
lä Työnjohtajankatu ja Konemestarinkatu. Katualue on kaavateknisesti
pihakatua, ja tonttien puolella olevat alueet ovat yleiseen jalankulkuun
verrattavia alueita.

Alustava asemakaavaluonnos, Helsingin kaupunki.
Ei mittakaavassa.

Insinöörinkadun pihakatuun rajautuvat autokauppojen julkisivut
muodostavat umpinaisen julkisivun katutilaan.

Säilytettävä tehdasmiljöön tiilirakennus muodostaa Insinöörinka-
dun pihakadun aukiolle mielenkiintoisen selustan. Rakennuksen
kylkeen myöhemmin rakennettu tehdashalli puretaan.

Alustava kaavamääräys, kadut ja aukiot:
• ”Insinöörinkatu välillä Työnjohtajankatu ja Konemestarinkatu on rakennettava puistomaise-

na pihakatualueena, joka koostuu aukiomaisista ja istutetuista alueista, oleskelupaikoista
sekä pysäköintipaikoista. Alue tulee suunnitella yhtenäisenä viereisten tonttien yleisten
alueiden kanssa.”
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Tieliikennelaki

33 § Pihakadulla ajaminen ja pysäköinti
• Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi

eikä se saa ylittää 20 km/h.
• Pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle

esteetön kulku.
• Pysäköinti pihakadulla on sallittu merkityllä pysäköintipaikalla.

Polkupyörän, mopon ja vammaisen pysäköintiluvalla varuste-
tun ajoneuvon saa kuitenkin pysäköidä merkityn pysäköinti-
paikan ulkopuolelle, jos se ei kohtuuttomasti haittaa pihaka-
dulla liikkumista.

Helsinkiläinen pihakatu

• Pihakadun jokaisesta pisteestä tulisi olla alle 200 metrin mat-
ka ulos alueelta. Lisäksi on vältettävä suoria osuuksia (maks.
50m). Katualueen on oltava riittävän leveä, jotta katu voidaan
suunnitella mm. kalusteiden ja istutusten avulla pihamaiseksi.

• Pihakatu on autoilijoiden ja jalankulkijoiden yhteistä aluetta.
Pihakadulle ei saa rakentaa jalkakäytäviä.

• Läpiajoliikenne ei sovi pihakadun luonteeseen, vaikka liiken-
nesäännöt eivät sitä kielläkään. Autojen läpiajoliikenne tulisi
estää rakenteellisin keinoin. Myöskään kovin runsasta läpiaja-
vaa polkupyöräliikennettä ei saisi esiintyä, vaikka pihakatu voi
olla osa paikallisraittiverkkoa.

Pihakadulla tarkoitetaan jalankululle ja ajoneuvoliikenteelle yh-
teisesti tarkoitettua katua. Pihakadun yleisvaikutelman tulee olla
sellainen, että autoilija tai muu ajoneuvon kuljettaja huomaa liik-
kuvansa hänelle itselleen ja jalankulkijoille yhteisesti tarkoitetulla
alueella, jossa hänen tulee ajaa hitaasti ja väistää jalankulkijoita.
Kadun liikenneympäristön on luotava tunne, että on luonnollista
ajaa alhaisella nopeudella. Pihakadussa pitää säilyttää rakenteelli-
nen eroavuus muista kaduista.

• Sisäänajokohta pihakadulle on tärkeä. Siinä tulee olla sellaisia
rakenteita, että autoilija huomaa tulleensa erilaiselle alueelle.
Pihakadulle ajetaan aina vähintään viistetyn reunatuen yli,
usein myös jalkakäytävän ja pyörätien yli. Sama koskee pi-
hakadun ulostulokohtaa. Reunatukijärjestelyiden pitää tukea
liikennesäännön väistämisvelvollisuutta

Insinöörinkadun ja Työnjohtajankatu 1 ja 3 ideasuunnitelma. Playa 2016. Näkymäkuva Insinöörinkadulta aukiolle. Playa 2016. Näkymäkuva Työnjohtajankatu 3. Playa 2016.

Työnjohtajankatu 1

• Kortteliin on suunniteltu pääosin asuinrakentamisen kerro-
salaa yhteensä 68390 k-m2, yhteensä 985 asunnolle. Ra-
kennusmassat ovat pääosin ratkaistu pääosin halkaistulla
rungolla, ja asunnot avautuvat joko länteen tai itään. Osa
rakennuksista avautuu suoraan Insinöörinkadulle. Asuntojen
kerrokset vaihtelevat 8 kerroksesta torniosiin, jotka ovat 16
kerroksisia. Suurin osa julkisivuista on parvekevyöhykettä.

• Asuinrakennusten kivijalkoihin sijoittuvat liike- ja toimitilat ryh-
mittyvät säilytettavän vanhan tehdasrakennuksen ympärille ja
Insinöörinkadun seka työnjohtajankadun kulmaan. Liikehuo-
neistojen kerrosala asuintonteilla on 1075 k-m2.

• Vanha tehdasrakennus muutetaan kokonaisuudessaan työ-
paikkakäyttöön. Ensimmäiseen kerrokseen voi sijoittua esi-
merkiksi aukiolle avautuva ravintola/kahvila.

• Alueen paikoitus on keskitetty ltäväylän varteen koko korttelin
pituudelta sijoitettuun pysäköintitaloon. Pysäköintitaloon liittyy
erilaisia toimintoja, kuten vuokrattavia mainospintoja, vuokra-
varastoja ja liikuntatiloja.

• Alueen pääasiallinen huoltoreitti on kerrostalojen ja pysäköin-
titalon välissä kulkeva reitti. Vanhan tehdasrakennuksen ja
katutason liiketilojen huolto tapahtuu Insinöörinkadun kautta.

Työnjohtajankatu 3

• Kortteliin on suunniteltu pääosin asuinrakentamisen kerros-
alaa yhteensä 21010 k-m2, yhteensä 248 asunnolle. Raken-
nusmassat ovat torniosissa ratkaistu ns. halkaistulla rungolla,
ja asunnot avautuvat joko etelään tai länteen. Osa rakennuk-
sista avautuu suoraan Insinöörinkadulle. Torniosat ovat 14
kerroksisia. Suurin osa julkisivuista on parvekevyöhykettä.

• Asuinrakennusten kivijalkoihin sijoittuvat liiketilat sijoittuvat
Työnjohtajankadun ja Laivalahdenkadun sekä Insinöörinka-
dun ja Työnjohtajankadun kulmiin. Kivijalkaliiketilojen huolto
tapahtuu katutasosta. Liiketilan, päiväkodin ja palvelutalon
kerrosala on 4105 k-m2.
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Herttoniemen yritysalueen ympäristössä on puistoja ja vihera-
lueita hyvin vähän. Kaupunkirakenteen tiivistämisen ja uudisra-
kentamisen myötä alueen asukasmäärä lisääntyy ja viheraluei-
den merkitys kasvaa entisestään.

Insinöörinkadun pihakadusta muodostuu alueelle uusi julkinen
ulkotila. Katu suunnitellaan yleiselle autoliikenteelle avoimena,
mutta viihtyisänä ja maisemallisesti kiinnostavana pihakatuna,
jossa läpiajoliikennettä ja ajonopeuksia on rajoitettu rakenteel-
lisin keinoin. Katu on luonteeltaan ns. ”shared space”, jossa
sama pintamateriaali toistuu ajoradalla, kadulla ja aukiolla luo-
den yhtenäisen tilan. Pitkä katutila jaotellaan tilasarjaksi, jota
puustomassat ja kasvillisuus rytmittävät, rajaavat katunäkymää
sekä luovat kadulle tilallisuutta.

Pihakadusta luodaan ilmeeltään vehreän puistomainen julki-
nen ulkotila, joka tarjoaa alueen asukkaille viihtyisän oleske-
lupaikan tiiviin kaupunkirakenteen keskelle. Suunnitelman on
tarkoitus vahvistaa alueen imagoa suunnittelemalla kadusta
viihtyisä, esteettisesti laadukas, omaleimainen ja tunnistettava.

MUTKITTELEVA PIHAKATU

INSINÖÖRINKATU

URBAANI

VEHREYS

PAIKAN HENKI

TUNNELMA
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PUISTOMAINEN AUKIO
URBAANI OLOHUONE VEHREÄ RAITTI

Insinöörinkadun pihakatu on noin 300m pitkä katutila, joka liittyy
pohjoispäässä Konemestarinkatuun ja eteläpäässä Työnjoh-
tajankatuun. Pohjoispäässä rakennusten rajaama katutila on
kapea; paikoin vain noin 15 metriä leveä. Säilytettävän tiilira-
kennuksen edustalle muodostuu pihakadun sydän, keskeinen
aukio, joka on kooltaan noin 40m x 100m. Aukio on kohtuullisen
suuri kaupunkitila; mittakaavasta saa käsityksen vertaamalla
sitä tunnettuihin keskustan jalankulkualueisiin.

Insinöörinkadun pihakatu voidaan tilallisesti jakaa karkeasti
kahteen eriluonteiseen osaan: vehreään raittiin ja puistomai-
seen aukioon. Suunnittelun elementeillä alueet kytketään yhte-
näiseksi kokonaisuudeksi.

Insinöörinkadun aukio Forumin ja Lasipalatsin välinen aukio Baanan toiminnallinen alue Tennispalatsinaukio Espan nurmialue on leveydeltään 15 m Teurastamon nurmialue on kooltaan 15x25 m
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Näkymä puistomaiselle aukiolle ja pitkin Insinöörinkatua. Vasemmalla säilytettävä rakennus.
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Insinöörinkadun pihakadun yleissuunnitelma 1:1500

maatiili lehtipuu terassi- tai pelipöytä
istuinpurkki
purkki-istutukset
laattapolku
istuinmuuri
aukiovalaisintontinraja

varaus
taideteokselle

katuvalaisin
kunnallistekniikan
ohjeellinen sijainti

havupuu
havu- tai
pylväspuu

pensasistutus

nurmi

asfaltti

Kadun kapeat osat on suunniteltu ilmeeltään pihakatumaisena vehreä-
nä raittina, jossa liikkumisen reitit on huomioitu ja tila rytmitetty kasvilli-
suudella. Puu- ja pensasryhmät vuorottelevat kadun molemmin puolin.

Autokauppojen seinustalle tehdään mahdollisimman leveä istutettu
vyöhyke. Kapeakasvuiset puut ja pensasmassat jaksottavat pitkää sei-
nustaa. Etenkin pihanäkymien päätteet suunnitellaan mahdollisimman
vehreiksi.

Suunnitelman tavoitteena on muodostaa Insinöörinkadusta elävä koh-
taamispaikka, alueen ihmisten olohuone. Vanhan säilytettävän raken-
nuksen edustalla pihakadun valoisampaan kohtaan luodaan vehreä
puistomainen aukio, jossa oleskelunurmen ja tapahtumatilan avulla
halutaan mahdollistaa ihmisten pienimuotoiset tapahtumat ja miellyt-
tävä oleskelu. Kadun laidalla olevien liiketilojen terassit voivat ulottua
katualueelle.

Aukion keskiosaan sijoitetaan oleskelunurmi. Nurmipinta muotoillaan
reunoiltaan kummuiksi, jolloin keskelle syntyy miellyttävä tila. Oleskelu-
nurmen vanhan rakennuksen puoleiselle selustalle istutetaan mäntyjä,
jotka ajan myötä luovat omanlaatuisen tilallisuuden aukiolle.

Aukion maanpinta viettää nykytilanteessa ajoväylän suuntaan. Nurmi-
alue muotoillaan loivasti viettäväksi ja korkeuseroa porrastetaan istuin-
korkuisilla tukimuureilla. Kapeat kulkuväylät, kuten astinlaatat nurmel-
la, mahdollistavat kulun nurmialueen läpi. Nurmialueen alle voidaan
sijoittaa hulevesien maanalainen viivytys- ja imeytysalue.

Korttelien maantasokerroksien toiminnot heijastuvat pihakadun suunni-
telmaan. Rakennusten sisäänkäyntien ja liiketilojen edustalle jätetään
avointa kulku- ja oleskelutilaa, kun taas umpinaisten julkisivujen, kuten
varastojen, edustalle istutetaan vehreää kasvillisuutta. Kadun itälaidal-
la autokauppojen tylyjen takajulkisivujen edustalle istutetaan runsaasti
monikerroksellista peittävää kasvillisuutta.

Katualue ja tonttialueet on suunniteltu yhtenäisenä visuaalisena ja toi-
minnallisena kokonaisuutena tontinrajoista välittämättä. Toteutuksen ja
ylläpidon rajat on huomioitu suunnitelmassa ja ne on tarvittaessa ha-
vaittavissa. Tavoitteena on, että samat pintamateriaalit jatkuvat tonteilla
myös pihoille.

Nurmialueen kulmaukseen tehdään kivetty alue, jota voidaan käyttää
mahdollisissa pienimuotoisissa tapahtumissa, esim. siirrettävä kontti
tai kioski, tai purjekatos. Paikkaan sijoitetaan istuimia ja pöytäryhmiä.
Valaisintolpat ja monikäyttöpylväät mahdollistavat väliaikaisen katok-
sen kiinnittämisen.
Aukion eteläreunaan Työnjohtajankadun suunnasta saavuttaessa nä-
kymäakselin päätteeseen varataan paikka taideteokselle.
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PELASTUS JA HUOLTO

HENKILÖAUTOLIIKENNE, PELASTUS JA HUOLTO

PELASTUS

PELASTUS

PELASTUS

HENKILÖAUTOJEN
KÄÄNTÖPAIKKA

TONTTIEN PELASTUS- JA HUOLTOREITTI

PYSÄKÖINTIPAIKKA

INSINÖÖRINKADUN LIIKENNE:
HENKILÖAUTOLIIKENNE JA PELASTUS-
JA HUOLTOAJO

MAHDOLLISET PELASTUSPAIKAT

RAKENNUKSEN PELASTETTAVA
JULKISIVU

PELASTUSPAIKKA

MAHDOLLINEN PELASTUSPAIKKA

PELASTUSAUTON VAATIMA
KÄÄNTÖSÄDE

Pihakadulle tehdään rakenteellinen eroavuus muista kaduista,
ja pitkiä suoria osuuksia vältetään. Ajolinja muotoillaan mut-
kittelevaksi ja näkymiä rytmitetään kasvillisuudella, maaston-
muotoilulla ja rakenteiden sijoittelulla. Ajonopeudet pyritään
pitämään alhaisina ja läpiajo minimoimaan. Pihakadun ilme
suunnitellaan sellaiseksi, että autoilija tai muu ajoneuvon kul-
jettaja huomaa liikkuvansa autoille ja jalankulkijoille yhteisesti
tarkoitetulla alueella.

Pihakadulla sallitaan kaksisuuntainen ajo, mutta suunnittelun
keinoin läpiajoa pyritään tekemään hankalammaksi mutkittelun
avulla. Mikäli läpiajosta tulee myöhemmin ongelma, se voidaan
ratkaista liikennemerkillä. Ajoväylän leveys on n. 4,5-5 metriä.

Pääasiallinen ajo on ajateltu tapahtuvaksi etelästä Työnjohta-
jankadun suunnasta. Aukion reunaan on sijoitettu kääntöympy-
rä, joka on mitoitettu henkilöautoille (kääntösäde on 6,5 metriä).
Lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitettuja autopaikkoja sijoite-
taan ajoradan suuntaisesti kadun eteläosaan ja autokauppojen
seinustalle. Eteläosan autopaikat voivat toimia mahdollisesti
Työnjohtajankatu 3:n kortteliin sijoittuvan päiväkodin tai palve-
lutalon saatto- / vieraspysäköintipaikkoina. Aukion kohdalle ei
sijoiteta pysäköintiä.

Insinöörinkadun varrelle uusiin kortteleihin sekä säilytettävään
rakennukseen sijoittuu liiketilaa, joka tarvitsee huoltoajoa. Pää-
osin huoltoajo kulkee pihakadun ajolinjaa. Lisäksi säilytettävän
rakennuksen edustalle on tarve huoltoajolle.

Pihakatu toimii pelastustienä. Osa Insinöörinkatuun rajautuvi-
sta rakennuksista tarvitsee pelastuspaikat Insinöörinkadulle,
ja pelastusajo korttelipihoille tapahtuu myös Insinöörinkadulta.
Kapealla osuudella pelastuspaikat sijoitetaan ajoväylälle ka-
tualueelle. Säilytettävän rakennuksen edustalle mahdollisesti
tarvittavat pelastuspaikat sijoitetaan tontille. Pelastuspaikkojen
tarve riippuu rakennuksen toiminnasta ja sisäisistä suunnitte-
luratkaisuista.

Insinöörinkadun liikenne ja huoltoajo

Insinöörinkadun pelastus
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Insinöörinkadun yleissuunnitelma, kunnallistekniikka 1:1000. Finnmap Infra.

Kunnallistekniset lähtökohdat suunnittelulle / Helsingin kaupunki, Maankäytön yleissuunnittelu, Teknistaloudellinen suunnittelu 2017.

Insinöörinkadulle on kartoitettu kaavamuutosprosessin yhtey-
dessä alustavat tarpeet kunnallistekniikan sijoittamiseksi pi-
hakadulle (Helsingin kaupunki, Maankäytön yleissuunnittelu,
Teknistaloudellinen suunnittelu 2017).

Insinöörinkadulla sijaitsee nykyinen sekaviemäri, joka tullaan
jatkossa poistamaan ja korvaamaan eriytetyllä jätevesi- ja hule-
vesiviemärillä. Nykyinen Työnjohtajankadun hulevesiviemärin
liitoskohta on kuitenkin kohtuullisen pinnassa, joka tarkoittaa
että Insinöörinkadun hulevesiviemärille ei Konemestarinkadun
päässä saataisi tarpeeksi peittosyvyyttä. Suunnitelmassa on
tämän vuoksi esitetty Insinöörinkadun pohjoisosassa hulevesi-
viemärin liittäminen Konemestarinkadun sekaviemäriin. Toden-
näköisesti sekaviemäri tullaan joskus myös uusimaan.

Katutila on paikoin kapea, ja tontin rajat aiheuttavat rajoituksia
kunnallistekniikan sijaintiin. Putkien tilavaraus sijoitettu siten,
että autokauppojen seinustalle saadaan istutettavaa kasvil-
lisuutta, ja muualle kadulle saataisiin istutettavia puuryhmiä
mahdollisimman paljon.

Pohjoispäässä on varauduttu 5,5 metrin tilavaraukseen jäteve-
siviemärille, vesijohdolle, hulevesiviemärille ja -kaivoille sekä
kaukolämmölle.
Eteläpäässä tilavaraus on 4,5 metriä, johon on mitoitettu jäte-
vesiviemäli, vesijohto, hulevesiviemäri ja -kaivot.
Sähkölle ja kaapelille on tilavaraus putkivarausten eteläpuolel-
la. Yhteydet muuntamoon on huomioitava jatkosuunnittelussa.
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Insinöörinkadun suunnittelun kunnallistekniset lähtökohdat. Punainen alue näyttää kunnallistekniikalle varatun alueen; sininen alue kuvaa aluetta, jolle voidaan istuttaa suuria puita (väh. 5 m julkisivusta
ja 2,5 m kunnallistekniikan aluevarauksesta). Lisäksi autokaupanseinustalle voidaan istuttaa kapeakasvuisia kuusia tai pilaripuita 4 m etäisyydelle julkisivusta.

Kadun pituuskaltevuus on nykyään lähes tasainen. Maasto
viettää loivasti Konemestarinkadulta (+6.1) Työnjohtajankadul-
le (+5.9). Säilytettävä rakennus on yleistasausta korkeammal-
la, sokkelilinja on arvilta tasossa n. +7.5, kun taas autokauppo-
jen puoleisella seinustalla ollaan tasossa n.+6.2. Korkeusero
ratkaistaan pintojen muotoilulla (kulkureitit 1/20, 5%). Nurmi-
alueella korkeusero porrastetaan istuinkorkuisilla tukimuureilla.

Kadun pituuskaltevuus on pieni ja katuun joudutaan tekemään
useita taitteita. Pinta muotoillaan istutusalueille viettäväksi.
Hulevedet johdetaan mikäli mahdollista istutusalueiden kautta
hulevesikaivoihin. Kadun tulvareitti suuntaa etelään Työnjohta-
jankadulle.

Pintavesiä pyritään ohjaamaan viivytykseen kasvillisuusalueil-
le, joista ne ohjataan kasvillisuuden käyttöön ja osin hulevesi-
viemäriverkostoon.

Hulevesien tilanne paranee nykyisestä hieman, sillä nykyinen
alue on pääosin kovaa pintaa ja suunnitelmassa sinne lisätään
kasvillisuutta. Kasvillisuusalueiden lisäksi hulevesiä voidaan
viivyttää maanalaisin ratkaisuin. Oleskelunurmen alla on tilaa
mahdolliselle maanalaiselle hulevesien viivyttämiselle. Maape-
rään ei voida imeyttää hulevesiä.

Tontti hoitaa pääsääntöisesti omat hulevetensä (kattovedet
ja salaojat). Rakennusten ja katualueen välisen kapean kais-
taleen vedet voidaan johtaa rajalla olevalle istutusalueella ja
sieltä edelleen ylivuotona kaupungin hulevesiverkostoon.
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VIHREÄ OLESKELUKEIDAS
RAKENNUSTEN KESKELLÄ

VIHREÄT KASVIMASSAT TYÖNTYVÄT
KADULLE

MONILAJISET KATUPUUT
LUOMASSA TILALLISUUTTA

Kasvillisuudella on tärkeä osa pitkän katutilan tilallisuuden jaot-
telussa. Puiden ja pensasmassojen avulla luodaan lyhyempiä
tilasarjoja, jotka toimivat niin liikenteellisesti kuin esteettisesti.
Kulkiessa katua tunnelma on vehreä ja näkymiä pilkkoo kasvil-
lisuusmassat, jotka työntyvät reunoilta näkymään.

Liiketilojen ja sisäänkäyntien eteen ei sijoiteta kasvillisuutta,
vaan seinustoille jätetään tilaa. Autokauppojen seinusta ver-
hoillaan runsaalla kasvillisuudella.

Puita istutetaan kadulle mahdollisimman paljon, jotta korkei-
den rakennusten rinnalle saadaan luotua ihmisen mittakaavaa.
Kadun alle rakennettava kunnallistekniikka, sekä etäisyydet
rakennuksista asettavat rajoituksia puiden paikoille. Kunnal-
listekniikan sijainti on suunnitelmassa optimoitu siten, että is-
tutettavia puita saadaan sijoitettua molemmille puolille katua.
Istutettavien puiden etäisyys rakennusten julkisivuun on suun-
nitelmassa vähintään 5 metriä ja pilaripuiden etäisyys 4 metriä.
Etäisyys tontin rajaan ja kunnallisteknisiin järjestelmiin on vä-
hintään 2,5 metriä.

Kasvillisuuden avulla korostetaan paikan henkeä. Historiasel-
vityksessä tutkijat olivat kiinnittäneet erityistä huomiota tehtaan
pihan moniin mänty- ja havupuulajeihin, jotka lienevät olleen
osa tehtaan pihamiljöötä (Ominaispiirteiden selvitys, Työnjoh-
tajankatu 1, Ark Byroo 2017).

Havupuut, kuten männyt ja kapeakasvuiset kuuset on nostettu
kasvillisuuden teemaksi Insinöörinkadulle. Ainavihanta puusto
luo tilallisuutta myös talviaikaan. Mäntyjä käytetään etenkin
aukiolla, ja kapeakasvuisia kuusia autokauppojen seinustalla.

Havupuiden ohella katupuina käytetään useita eri lehtipuulaje-
ja, joiden vaihteleva habitus luo monimuotoisuutta katutilaan.
Kasvillisuudessa suositaan etenkin voimakkaan syysvärityksen
saavia lajeja, kuten vaahteroita, koivuja ja pihlajia. Puuntaimia
istutetaan useampia samaan istutuskuoppaan, joka viestii vil-
limpää teollisuudesta kumpuavaa henkeä.

Pensasalueilla suositaan monilajisia aidanteita. Autokaupan
seinustalla käytetään korkeita pensaita aidanteissa ja mata-
lakasvuisia lajeja puiden alla. Köynnöksiä istutetaan kiipei-
lemään rakenteita vasten ja maanpeitteeksi istutusalueille ja
muureihin. Sipulikukat ja kevätkukkijat nurmella tuovat värilois-
toa kevääseen.

OLESKELUNURMI

MAANPEITEKASVILLISUUS

PENSASISTUTUS

ISTUTETTAVA LEHTIPUU

ISTUTETTAVA HAVUPUU
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LUONNONKIVIPAADET
ISTUINREUNANA AUKIOLLA

MAATIILEN JA ASFALTIN YHDISTELMÄ
LUO KIINNOSTAVAN KUVIOINNIN

PELTIRASIOISTA ILOISIA
ELEMENTTEJÄ

Kadun visuaalisesta ilmeestä suunnitellaan viihtyisä, esteetti-
sesti laadukas, omaleimainen ja tunnistettava. Suunnitelmalla
korostetaan paikan henkeä ja eri aikakausien kerrostumia,
sekä vahvistetaan alueen teollisuushistoriaa heijastavaa ima-
goa. Materiaali- ja kalustevalinnat ovat tärkeässä roolissa vi-
suaalisen ilmeen muodostamisessa.

Alueen pääasiallisena pintamateriaalina käytetään lämpimän
sävyistä maatiiltä, etenkin aukiolla, kulkuväylillä ja sisäänkäyn-
tien edustalla. Maatiilen ladontasuuntaa varioimalla luodaan
hienovaraista vaihtelua pintaan. Ajoväylälle luodaan maatiilen
rinnalla rytmiä poikittaisilla asfalttiraidoilla. Maatiileen valitaan
lämmin okran sävy, joka sopii säilytettävän tiilirakennuksen sä-
vyyn.

Olekelunurmi luo pehmeän vihreän pinnan aukiolle. Tapahtu-
matila päällystetään maatiilellä, jotta vältytään nurmen kulumi-
selta. Alueella voidaan käyttää myös reiítettyjä nurmikiviä tai
nurmisaumattua maatiilikiveystä. Pysäköintipaikat rajataan eri
sävyisellä maatiilellä.

Aukion korkeusero porrastetaan matalla istuinkorkuisella tuki-
muurilla. Muuri tarjoaa viihtyisän istuinreunan, ja kasvillisuus
muodostaa selustan istujille. Muuri toteutetaan lämpimän ruos-
teenpunaisena, esim umbrapatinoitu betonipinta.

Alueella on aikoinaan sijainnut peltipurkkitehdas. Tämä histo-
rian kerrostuma otetaan teemaksi kalusteisiin, ja alueella tois-
tuu peltipurkkiteema istuimin, tasapainoiluelementein, ajoes-
tein ja kukkaruukuin. Näitä pyöreitä elementtejä löytyy valmiina
tuotteina useita eri malleja.

Kääntöympyrän keskelle sijoitetaan suuria pyöreitä istutusas-
tioita toistamaan purkkien muotokieltä. Aukion taideteos voisi
myös henkiä alueen historiaa.

Peltipurkkikalusteet maalataan kokonaisuuteen sopivin voi-
makkaan värisin sävyin, kuten ruosteenpunaisen ja oranssin
sävyt.

MAATIILI

ASFALTTI

ERIKOISKALUSTE

ISTUINMUURI

PAIKKA TAIDETEOKSELLE

Vanha valokuva
peltirasiatehtaan pihalta.

Alueella pyritään käyttämään pääosin pyöreitä peltirasia-istui-
mia, mutta rinnalla voidaan käyttää myös Helsingin kaupungin
kaupunkikalusteohjeen mukaisia malleja, kuten perustuoli D4
ja peruspenkki D3. Peruspenkeissä suositaan punaruskeaa
sävyä RAL 8015 muistuttamaan alueen ruostuneen teräksen
sävyä.
Aukiolle sijoitetaan polkupyörätelineitä ja roska-astioita sopiviin
paikkoihin.

Valaisinpylväät ovat tärkeässä osassa luomassa alueellista
identiteettiä. Pylväänä käytetään teollisuushenkistä neliskant-
tista metallipylvästä, joka on väritykseltään ruosteenpunainen.
Aukiolle sijoitetaan myös tapahtumia tukemaan tolpat, joihin
voidaan kiinnittää katoksen. Yksi tolpista on valaisinpylväs.
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Valaistus luo alueen identiteettiä ja mahdollistaa alueen turval-
lisen liikkumisen sekä ympärivuotisen viihtyisyyden. Valaistus
on jaettavissa kahteen eri luonteeseen: katuvalaistukseen ja
aukiovalaistukseen.

Valaisinpylväiden ulkoasu on yhtenäinen sekä kadulla, että au-
kiolla, jotta saadaan yhtenäinen, teollisuutta henkivä, omalei-
mainen tunnelma.

Pylväänä käytetään kallellaan olevaa, kulmikasta metallipyl-
västä, jonka korkeus on aukiolla 10 metriä, kadulla 8 metriä.
Pylväs maalataan ruosteenpunertavalla sävyllä.

Valaistuksessa tulee kiinnittää valosaasteen minimointiin. Va-
laisimissa tulee käyttää tarvittaessa valoa rajaavia häikäisysuo-
jia.

Katualue:

Aukio:

Katuvalaisimet sijoitetaan molemmin puolin katua, vuorottain
eri puolelle. Tällä tavalla korostetaan pihatien mutkittelevaa
muotoa. Valaisimet (esim Greenled Sirius) kiinnitetään valai-
sinvarteen. Valaisimet maalataan samalla sävyllä kuin pylväs.

Aukiosta halutaan toimiva ja puoleensavetävä tapahtuma- ja
kohtaamispaikka, joten yleisvalaistuksen lisäksi aukiolle toteu-
tetaan tunnelmavalaistusta.

Aukion valaistuksella on tärkeä rooli luomassa oleskelun ja py-
sähtymisen tunnelmaa.

Aukion ympärille sijoitetaan 4-6 pylvästä, joihin asennetaan
yleisvalaistuksen tuottavat valonheittimet (esim iGuzzini Woo-
dy) sekä katupintaan valolla elävyyttä tuovat gobo-heittimet
(esim Willy Meyer Nightspot Led).

Pylväiden korkeus on 10 metriä ja valaisimet kiinnitetään
pylvään runkoon.

Tapahtuma-alueen läheisimpään valaisinpylvääseen integroi-
daan tapahtumasähkö.

Gobo-heittimien valotehon tulee olla riittävä ja ne tulee asen-
nettaan pylväisiin siten, että yleisvalaistukseen nähden saa-
daan tuotettua riittävä luminanssiero, jotta kuvioitu valo erottuu.

Oleskelunurmen istuttaviin tukimuureihin sijoitetaan lineaariset
valot. Valaisimet sijoitetaan istuimen alle siten, että epäsuora
valo hohkaa lämpöä ja muodostaa alueelle visuaalisen, näyt-
tävän elementin. Nämä matalat reunavalot luovat kotoisuutta
ympärivuotisesti, erityisesti pimeinä vuodenaikoina.

Alueen historian tunnelmaa korostetaan valaisemalla vanhan
rakennuksen tiilinen julkisivu.
Rakennuksen valaistus on jatkossa tontin vastuulla.
Tonttien ja niillä olevien rakennusten ulkovalaistuksessa tulee
ottaa huomioon valosaasteen minimoiminen.

Aukiovalaisin

Katuvalaisin

Gobo-valaistu
maanpinta

Lineaarinen valo
tukimuurista
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ISTUTETTAVAT “PELTIRASIAT”
KÄÄNTÖPAIKALLE

NURMI OLESKELUUNTERASSIPAIKAT

MATERIAALINA
MAATIILI

TILAA RAJAAVA MUURI TAPAHTUMA-ALUE ISTUSKELUUN JA OLESKELUUN
PELTIRASIAT

Insinöörinkadun pihakadun yleissuunnitelma, eteläpääty, 1:500

maatiili lehtipuu
terassi- tai pelipöytä

istuinpurkki

tontinraja

varaus taideteokselle

purkki-istutus

laattapolku

istuinmuuri

aukiovalaisin
katuvalaisin

kunnallistekniikan
ohjeellinen sijainti

havupuu

havu- tai
pylväspuu

pensasistutus

nurmi

asfaltti
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Insinöörinkadun eteläosa, puistomainen aukio, leikkaus A-A 1:200
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Insinöörinkadun pohjoisosa, yleissuunnitelmaluonnos 1:500

TILAA TERASSEILLE PENSAAT JA PYLVÄSPUUT AUTOKAUPPOJEN JULKISIVUT
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Insinöörinkatua rajaavat uudisrakennukset tullaan toteutta-
maan vaiheittain. Pihakadun suunnitelma on tehty kokonaisuu-
tena tontin rajoista välittämättä, mutta vaiheittain toteuttaminen
on mahdollista.

Suunnitelmassa on pyritty rajaamaan autokauppojen seinustaa
pois katunäkymästä istuttamalla seinustalle runsaasti kasvilli-
suutta.

Jos autokaupat tulevaisuudessa poistuvat ja tontit muutetaan
asuinkortteleiksi, tilanne muuttuu ja reunavyöhyke on tarpeen
suunnitella uudelleen. Todennäköisesti reunavyöhykkeen istu-
tukset joka tapauksessa kärsisivät autokauppojen rakennusten
purkutöistä ja muuttuneista kasvuolosuhteista. Siksi istutusten
uusiminen kokonaisuutena on perusteltua.

Uusien rakennusten massoittelussa olisi tavoitteena, että ra-
kennukset eivät olisi koko matkalta kiinni julkisivussa kuten au-
tokaupat, vaan polveilisivat hieman. Tällöin kadulle saataisiin
istutettua puuryhmiä niille kohdin, joissa rakennusmassa on
sisennetty.

Ajoyhteys pihalle mm pelastusajo on huomioitava jatkosuun-
nittelussa. Pysäköintipaikat pihakadulla vähenevät muutoksen
myötä.

Insinöörinkadun pohjoisosa, vehreä raitti, leikkaus B-B 1:200 Esimerkki asuinkorttelien muotoilusta ja huoltoajosta Insinöörinkadulla
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