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§ 1139
V 18.1.2017, Hermannin Lautatarhankatu 2c:n asemakaavan muutta-
minen (nro 12283, tontit 21013/3-4)

HEL 2011-007121 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 21. kaupunginosan (Hermanni) 
korttelin 21013 tontteja 3 ja 4 sekä katualuetta koskevan asemakaavan 
muutoksen 12.5.2015 päivätyn ja 22.10.2015 muutetun piirustuksen 
numero 12283 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein. Asemakaavan muutoksella muodostuu uudet tontit 21013/5 ja 
6.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutos nro 12283 kartta, päivätty 12.5.2015, muutettu 
22.10.2015

2 Asemakaavan muutos nro 12283 selostus, päivätty 12.5.2015, muutettu 
22.10.2015A

3 Vuorovaikutusraportti 12.5.2015, täydennetty 22.10.2015
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Etelä-Hermannissa, etäisyys keskustasta on noin 2,2 km. 
Aluetta rajaavat Lautatarhankatu, Sörnäistenkatu, Fenixinmäki, Fe-
nixinrinne sekä tontti 21013/2, jolla sijaitsee Senioritalo Hermanni.

Asemakaavan muutos mahdollistaa tontilla 21013/3 sijaitsevan suojel-
lun entisen Valtion margariinitehtaan muuttamisen asuinkäyttöön. Kaa-
vamuutos vastaa Etelä-Hermannin asemakaavan mukaista tavoitetta 
muuttaa alue asumispainotteisemmaksi ja toisaalta tavoitetta saada 
vanha tehdasrakennus piippuineen säilytettyä. Kaavamuutoksella kas-
vatetaan alueen rakennusoikeutta 470 k-m², jolloin rakennusoikeutta on 
yhteensä 11 570 k-m² + 2 500 k-m² (jälkimmäisenä kokonaan tai osit-
tain maanpäälliseen kerrokseen sijoitettavien autopaikkojen, varastojen 
ja sosiaalitilojen kerrosala).

Kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuotannolla on hyvät edellytyk-
set toteutua valmiiksi rakennetun katuympäristön, palveluverkon ja ra-
kentamisvalmiuden osalta. Kaava-alue sijoittuu metroliikenteen palve-
lualueelle.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän uuden yleiskaavan 
mukainen. Asemakaavan muutos on myös maakuntakaavan ja 2. vai-
hemaakuntakaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaava numero 10900 vuodelta 2002, jonka 
mukaan alue on toimitilarakennusten korttelialuetta. Entinen Valion 
margariinitehdas on suojeltu merkinnällä sr-2 - historiallisesti ja kau-
punkikuvan kannalta arvokas rakennus, jota ei saa purkaa.

Alue on Kiinteistö Oy Helsingin Sörnäistenkatu 2:n omistuksessa.

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ei aiheuta kaupungille suoria 
kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
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Kaavoitustyö on tullut vireille tontin omistajan hakemuksen johdosta ja 
kaavamuutoksen sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

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

Asemakaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 29.5. - 
29.6.2015, jolloin siitä saatiin lausunnot. Muistutuksia ei esitetty.

Lausunnot

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta, pelastus-
lautakunta, ympäristölautakunta, rakennusvirasto, kaupunginmuseo, 
Helen Sähköverkko Oy ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymä (HSY).

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaavan toteuttaminen edellyttää alue-
järjestelyjä kaupungin ja maanomistajan välillä ja että kohteesta tulee 
käydä kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätök-
sen mukaiset neuvottelut. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa 
ennen kuin maanomistajan kanssa on tehty sopimus.

Ympäristölautakunta toteaa, että rakennuksen riittävän sisäilman laa-
dun varmistamiseksi on kohteeseen syytä järjestää koneellinen ilman-
vaihto.

Helen Sähköverkko Oy toteaa, että Lautatarhankadun jalkakäytävän al-
la on ulkoisille häiriötekijöille herkkä kaapeli, joka tulee ottaa huomioon 
alueen suunnittelussa ja rakentamisessa.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta tehty seu-
raava tarkistus: 

 Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta asemakaavaehdotuk-
seen on lisätty määräys: "AK-korttelialueella tulee asuinrakennus 
varustaa koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jonka suodatti-
milla varustetun tuloilman ottokohdan tulee sijaita rakennuksen ve-
sikaton tasolla mahdollisimman kaukana Junatiestä."

Tehty muutos ei ole olennainen, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa 
uudelleen nähtäville.
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Kaavamuutoksen yhteydessä on tehty maankäyttösopimus ja kiinteistö-
kaupan esisopimus, joka on allekirjoitettu 8.12.2016.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutos nro 12283 kartta, päivätty 12.5.2015, muutettu 
22.10.2015

2 Asemakaavan muutos nro 12283 selostus, päivätty 12.5.2015, muutettu 
22.10.2015A

3 Vuorovaikutusraportti 12.5.2015, täydennetty 22.10.2015
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 12.5.2015
4 Maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
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Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Kiinteistövirasto
Kaupunginmuseo
Pelastuslautakunta
Rakennusvirasto
Ympäristölautakunta
Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.10.2015

HEL 2011-007121 T 10 03 03

Ksv 1061_3

21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin 21013 tontteja 3 ja 4 sekä ka-
tualuetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (muodostuu 
uudet tontit 21013/5 ja 6) annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 12.5.2015 asemakaavan muuto-
sehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa tontilla 21013/3 sijaitsevan suojel-
lun entisen Valtion margariinitehtaan muuttamisen asuinkäyttöön.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 29.5.–
29.6.2015.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistölautakunta, pelastuslautakunta, ympäristölauta-
kunta, rakennusvirasto, kaupunginmuseo, Helen Sähköverkko Oy ja 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY).

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaavan toteuttaminen edellyttää alue-
järjestelyjä kaupungin ja maanomistajan välillä ja että kohteesta tulee 
käydä kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätök-
sen mukaiset neuvottelut. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa 
ennen kuin maanomistajan kanssa on tehty sopimus.
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Ympäristölautakunta toteaa, että rakennuksen riittävän sisäilman laa-
dun varmistamiseksi on kohteeseen syytä järjestää koneellinen ilman-
vaihto.

Helen Sähköverkko Oy toteaa, että Lautatarhankadun jalkakäytävän al-
la on ulkoisille häiriötekijöille herkkä kaapeli, joka tulee ottaa huomioon 
alueen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että häiriöherkästä kaapelista tul-
laan tiedottamaan hankkeen toteuttajaa, ja että kaavaan on lisätty mää-
räys koneellisen ilmanvaihdon järjestämisestä. Muissa lausunnoissa ei 
ollut huomautettavaa. 

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenveto lausunnoista sekä niihin 
annetut vastineet laajemmin.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta: 

 kaavakarttaan on lisätty määräys: "AK-korttelialueella tulee asuinra-
kennus varustaa koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jonka 
suodattimilla varustetun tuloilman ottokohdan tulee sijaita rakennuk-
sen vesikaton tasolla mahdollisimman kaukana Junatiestä."

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta: 

 kaavaselostusta on täydennetty kohdassa: Asemakaavamuutoksen 
kuvaus, Yhdyskuntatekninen huolto

Lisäksi kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jot-
ka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olen-
naisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Tuukka Linnas, arkkitehti, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.09.2015 § 97

HEL 2011-007121 T 10 03 03
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Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Hermannin (21.ko) tont-
tien 21013/3-4 (Lautatarhankatu 2c) asemakaavan muutosehdotukses-
ta nro 12283.

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutok-
seen.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 20.08.2015 § 346

HEL 2011-007121 T 10 03 03

Kiinteistökartta 75/675 498, Lautatarhankatu 2 c

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin 
21013 tontteja 3 ja 4 sekä katualuetta koskevasta asemakaavan muu-
tosehdotuksesta nro 12283 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on teh-
nyt tonttien 21013/3 ja 4 omistaja Kiinteistö Oy Helsingin Sörnäistenka-
tu 2/Sponda Oyj.

Muutosehdotuksessa toimistotonttien 21013/3 ja 4 välistä rajaa muute-
taan ja niistä muodostuu tontit 21013/5 ja 6. 

Entisen valtion margariinitehtaan tontilla 21013/5 sijaitseva rakennus 
suojellaan muutoksessa merkinnällä sr-2. Merkinnän mukaan rakennus 
on historiallisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvokas eikä sitä saa pur-
kaa. Tonttiin liitetään noin 55 m²:n suuruinen alue Fenixinrinteen katua-
lueesta (91-21-9901-0) ja tontti muutetaan  toimitilarakennusten kortte-
lialueesta (KTY) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).  Tontille on 
osoitettu asuinrakennusoikeutta yhteensä 1 920 k-m². 

Toimistorakennusten tontti 21013/6 säilyy kaavamuutoksessa toimitila-
rakennusten korttelialueena (KTY). Tontille on merkitty rakennusoikeut-
ta 9 650 k-m² + 2 500 k-m². Ensimmäinen luku osoittaa toimitilojen ker-
rosalan ja jälkimmäinen luku osoittaa kokonaan tai osittain maanpäälli-
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seen kerrokseen sijoitettavien autopaikkojen, varastojen ja sosiaalitilo-
jen kerrosalan.

Kaavan toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyä kaupungin ja maano-
mistajan välillä.  Alueluovutukset tullaan tekemään kaavan saatua lain-
voiman.  

Asemakaavan muutosehdotus nro 12283 korottaa tonttien arvoa mer-
kittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen 
päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä maanomistajan kanssa.

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin maanomistajan 
kanssa on tehty sopimus. 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotukseen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 23.06.2015 § 236

HEL 2011-007121 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon. 

Suojeltu asumiskäyttöön muutettava entinen margariinitehdas on erit-
täin huonokuntoinen. Rakennuksen rakenteissa on rakennusaikana se-
kä käyttöhistorian aikana käytetty terveydelle ja ympäristölle haitallisia 
ja vaaralliseksi luokiteltavia materiaaleja. Rakennuksen käyttöhistorian 
ja teollisuusprosessien perusteella voidaan pitää myös mahdollisena 
haitta-aineiden kulkeutumista ja imeytymistä rakenteisiin. Margariinin 
valmistusprosessista on saattanut kulkeutua rasvahappoja rakennuk-
sen sisäpintojen rappauksiin ja kantaviin betonirakenteisiin. Näistä epä-
puhtauksista saattaa aiheutua hajuhaittoja ja kastuessaan ne ovat hyvä 
kasvualusta bakteereille ja mikrobeille. Rakenteissa on havaittu myös 
kosteusvaurioita. Lisäksi purkutöiden yhteydessä voi mahdollisesti pal-
jastua rakenteiden sisältä tai uusien materiaalien alta haitta-aineita ja 
materiaaleja, joita ei ole vielä havaittu tai tutkittu. 

Korjausrakentamisessa tulee suojeluarvojen turvaamisen lisäksi var-
mistaa terveellinen ja turvallinen asuminen. Kaavaehdotuksessa onkin 
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annettu määräys suojellun rakennuksen tai sen osien korjaamiseksi en-
nen käyttöönottoa siten, että niistä ei aiheudu haittaa tai vaaraa tervey-
delle. 

Ympäristölautakunta kuitenkin korostaa, että suojellussa rakennukses-
sa on tehtyjen haitta-ainetutkimusten mukaan vaikeasti korjattavia ja 
vakavia haitta-aineisiin sekä rakenteiden kuntoon ja mahdollisesti mik-
robivaurioihin liittyviä ongelmia. Rakennuksen säilyttäminen ja asuin-
käyttöön kunnostaminen tulee olemaan erittäin haastavaa. Rakennuk-
sen riittävän sisäilman laadun varmistamiseksi on kohteeseen syytä 
järjestää koneellinen ilmanvaihto. 

Läheisten katujen liikenne aiheuttaa kaava-alueelle ilmanepäpuhtauk-
sia ja melua. Vanha margariinitehdas sijaitsee ilmanlaadun arvioinnissa 
käytettävää minimietäisyyttä kauempana Junatiestä ja Lautatarhanka-
dusta. Liikenteestä peräisin olevat ulkoilman epäpuhtaudet on hyvä kui-
tenkin ottaa huomioon rakennuksen ilmanvaihdon suunnittelussa. Myös 
tästä näkökulmasta parhaan ratkaisun sisäilman laatua ajatellen tarjo-
aa koneellinen ilmanvaihto, jossa ulkoilma otetaan ylhäältä ja mahdolli-
simman etäältä Junatiestä ja Lautatarhankadusta. 

Kaava-alueen maaperää on jo tutkittu ja maaperän pilaantuneisuuden 
selvittämisestä ja kunnostamisesta on kaavaehdotuksessa annettu 
kaavamääräys. Maaperän mahdollinen pilaantuneisuus tulee selvittää 
myös asuinkäyttöön muutettavan suojellun rakennuksen alta.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Rakennusvirasto 1.6.2015

HEL 2011-007121 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt 3.8.2015 mennessä rakennus-
viraston lausuntoa Hermannin (21.ko) asemakaavan muutoksesta nro 
12283. 

Alue sijaitsee Etelä-Hermannissa, etäisyys keskustasta on noin 2,2 km. 
Aluetta rajaavat Lautatarhankatu, Sörnäistenkatu, Fenixinmäki, Fe-
nixinrinne sekä tontti 21013/2, jolla sijaitsee Senioritalo Hermanni.
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Asemakaavan muutos mahdollistaa tontilla 21013/3 sijaitsevan suojel-
lun entisen Valtion margariinitehtaan muuttamisen asuinkäyttöön. Ase-
makaavan muutos on tehty hakemuksen johdosta ja kaavamuutoksen 
sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tukseen nro 12283.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.05.2015 § 138

HEL 2011-007121 T 10 03 03

Ksv 1061_3, Lautatarhankatu 2c, karttaruutu 675498

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 

 12.5.2015 päivätyn 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin 21013 
tonttien 3 ja 4 sekä katualueen asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12283 hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Samalla lautakunta päätti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta kustannuk-
set -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannuk-
set asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
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asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuukka Linnas, arkkitehti, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti TkT, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, rakennustekniikka, yhdyskuntatalous, puhelin: 310 
37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, maaperän pilaantuneisuus, teollisuuden ympäristö-
häiriöt, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, melu, ilmanlaatu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi


