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§ 109
Länsisataman korttelin 20817 asemakaavan muuttaminen (nro 
12204, Kvarteret Victoria)

HEL 2012-013037 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin nro 
20817 asemakaavan muutosehdotuksen 20.8.2013 päivätyn ja 
21.2.2014 muutetun piirustuksen nro 12204 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12204 kartta, päivätty 20.8.2013, 
muutettu 21.2.2014

2 Asemakaavan muutosehdotukseen nro 12204 tehdyt muutokset
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12204 selostus, päivätty 

20.8.2013, muutettu 21.2.2014
4 Havainnekuva
5 Vuorovaikutusraportti liitteineen 20.8.2013, täydennetty 21.2.2014
6 Osa päätöshistoriaa
7 Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin) 

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 5
Liite 7

Helsingin seudun 
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ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Länsisataman kaupunginosassa Jätkäsaarenkallion 
alueella. Kortteli 20817 rajautuu Hyväntoivonpuistoon, 
Jätkäsaarenkujaan, Livornonkatuun sekä Välimerenkatuun.

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa toiminnoiltaan 
sekoittuneen asuin- ja liiketilakorttelin rakentamisen. Sen tavoitteena 
on mahdollistaa toimitilatoimintojen vapaampi sijoittelu korttelin sisällä. 
Varsinaisen toimitilan määrä pienenee, mutta korttelin toiminnallinen 
sisältö monipuolistuu, kun mm. monitoimitilan ja päiväkodin 
rakentaminen sallitaan.

Korttelin asuntojen hallintamuotojen tarjonta tulee olemaan 
huomattavan monipuolinen sisältäen mm. tuettua asuntotuotantoa, 
ryhmärakennuttamista, HITAS-, vuokra- ja opiskelija-asuntoja, 
vapaarahoitteisia asuntoja sekä vieraileville taiteilijoille suunnatun 
huoneisto-hotellin. Korttelin asukasmääräksi on arvioitu noin 500.

Esittelijän perustelut

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on asuinaluetta. Nyt laadittu 
asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. Jätkäsaaren alueelle 
laaditussa osayleiskaavassa kaava-alue on kerrostalovaltaista 
sekoittunutta kaupunkirakennetta palveluineen ja työpaikkoineen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 11770, jonka mukaan kortteli 
20817 on asuinkerrostalojen korttelialuetta (tontit 2, 3 ja 4) sekä 
toimitilarakennusten korttelialuetta (tontti 1). 

Kaava-alue on Helsingin kaupungin omistuksessa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty Stiftelsen Kvarteret Victoria r.s.:n 
aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen ei ole saapunut kirjeitse 
mielipiteitä, eikä hanke herättänyt keskustelua siitä järjestetyssä 
esittelytilaisuudessa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 3 (14)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/13
09.04.2014

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

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 27.9.–28.10.2013. 
Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistövirasto, yleisten töiden lautakunta, 
ympäristölautakunta, pelastuslautakunta, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helsingin Energia -liikelaitos, 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Lisäksi 
ehdotuksesta on saatu kannanotto kulttuurikeskukselta.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että 
kattoterassit on syytä määrätä varustettavaksi tiiviillä, melun leviämistä 
rajoittavalla kaiteella. Muissa lausunnoissa esitettiin tarkennuksia 
porrashuoneisiin liittyviä ulkotiloja koskevaan määräykseen. Lisäksi 
esitettiin muutosta selostuksen tekstiin muuntamotilojen osalta sekä 
lisäyksiä asemakaavan liitteisiin.

Vuorovaikutusraportissa on esitetty tiivistelmät lausunnoista ja niiden 
vastineista.

Asemakaavan muutosehdotukseen lausuntojen johdosta tehdyt 
muutokset ilmenevät kokonaisuudessaan liitteestä 2.

Muutokset eivät ole olennaisia, joten asemakaavan muutosehdotusta ei 
ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12204 kartta, päivätty 20.8.2014, 
muutettu 21.2.2014

2 Asemakaavan muutosehdotukseen nro 12204 tehdyt muutokset
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12204 selostus, päivätty 

20.8.2013, muutettu 21.2.2014
4 Havainnekuva
5 Vuorovaikutusraportti liitteineen 20.8.2013, täydennetty 21.2.2014
6 Osa päätöshistoriaa
7 Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin) 

Oheismateriaali

1 Ilmakuva



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 4 (14)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/13
09.04.2014

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

2 Länsisataman aluerakentamisprojektin rakentamisaikataulu 3.1.2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 5
Liite 7

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Ympäristölautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Pelastuslautakunta
Helen Sähköverkko Oy
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.03.2014 § 292

HEL 2012-013037 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 20. kaupunginosan 
(Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin nro 20817 asemakaavan 
muutosehdotuksen 20.8.2013 päivätyn ja 21.2.2014 muutetun 
piirustuksen nro 12204 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.

Esittelijä
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apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 21.2.2014

HEL 2012-013037 T 10 03 03

Ksv 0846_7

20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelia 20817 koskevasta 
asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 20.8.2013 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa tiiviin kantakaupungin 
kaupunkirakenteeseen sovitetun korttelin rakentamisen. Korttelin 
pääasiallinen tarkoitus on asuminen yhdistettynä monipuoliseen 
kulttuuri- ja palvelutarjontaan. Käyttötarkoitus muuttuu 
asunrakennusten (AK) ja toimitilarakennusten (KTY) erillisistä 
korttelialueista yhdeksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueeksi (AL-1). Rakennusoikeutta on yhteensä 23 000 k-m² 
(lisäys 2 500 k-m²). 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
27.9.–28.10.2013. 

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistövirasto, yleisten töiden lautakunta, 
ympäristölautakunta, pelastuslautakunta, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helsingin Energia -liikelaitos sekä 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Lisäksi 
ehdotuksesta on saatu kannanotto kulttuurikeskukselta.

Kulttuurikeskuksella (6.11.2013) ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta. 

Kiinteistölautakunta (31.10.2013) toteaa, että kaavamuutos luo 
edellytykset kortteliin  suunniteltujen asuntohankkeiden toteuttamiselle 
kaupunginhallituksen varauspäätöksen 25.6.2012 rahoitus- ja 
hallintojakaumaa noudattaen.
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Yleisten töiden lautakunta (29.10.2013) esittää kaavamääräyksiä 
täydennettäväksi siten, että katualueelle avautuvat ovet 
porrasaskelmineen ja luiskineen tulee sijoittaa tontin puolelle. Lisäksi 
yleisten töiden lautakunta toteaa, että tontinluovutusehdoissa tulee 
huomioida puistoon sijoitettujen pelastusreittien ylläpidon kuuluminen 
kiinteistön vastuulle.

Pelastuslautakunta (5.11.2013) toteaa, että jatkosuunnittelussa on 
kiinnitettävä huomiota rakennusten poistumis- ja 
pelastustiejärjestelyihin sekä pelastusteiden ja nostopaikkojen 
suunnitteluun.

Ympäristölautakunta (8.10.2013) toteaa, että kaavaselostuksesta 
puuttuvat selvitykset, joiden perusteella raitioliikenteen meluntorjunnan 
riittävyys on arvioitu.

Helsingin Energia -liikelaitos (22.10.2013) esittää, että muuntamotilaa 
käsittelevä asemakaavaselostuksen teksti muutetaan muotoon: 
Muuntamotila tulee sijoittaa rakennuksen ensimmäiseen 
maanpäälliseen kerrokseen verkkoyhtiön ohjeen mukaisesti.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (4.11.2013) toteaa, 
että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit ovat rakenteilla. 
Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa 
lausunnossaan (22.12.2013), että asemakaavan muutos mahdollistaa 
toiminnoiltaan sekoittuneen asuin- ja liiketilakorttelin rakentamisen ja 
esittää, että kattoterassit on syytä määrätä varustettavaksi tiiviillä, 
melun leviämistä rajoittavalla kaiteella. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että ehdotukseen on tehty 
lausunnoissa esitetyt tarkistukset. Pelastuslautakunnan esittämät 
jatkosuunnitteluohjeet eivät edellytä muutoksia 
asemakaavaehdotukseen.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa. 

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausuntojen perusteella tehdyt muutokset on esitetty tarkemmin 
kaavaehdotuksessa ja liitteessä: Asemakaavan muutosehdotukseen 
nro 12204 tehdyt muutokset.

Näiden lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin 
teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.
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Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa ja 
niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Lisätiedot
Teo Tammivuori, arkkitehti, puhelin: 310 37445

teo.tammivuori(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 05.11.2013 § 129

HEL 2012-013037 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomioita rakennusten 
poistumis- ja pelastautumisjärjestelyihin sekä pelastusteiden ja 
nostopaikkojen suunnitteluun. Huomioitavaa on, että rakennuksen 
jokaiselta poistumisalueelta tulee olla kaksi erillistä, 
tarkoituksenmukaisesti sijoitettua uloskäytävää. Enintään 8-
kerroksisissa asuinrakennuksissa sallitaan yksi uloskäytävä ja varatie, 
mutta 9-kerroksisissa ja sitä korkeammissa rakennuksissa tulee 
pääsääntöisesti olla kaksi erillistä uloskäytävää.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin: 310 30227

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 31.10.2013

HEL 2012-013037 T 10 03 03

Kiinteistökartta G2 R4, Välimerenkatu 14

Lausunto
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Kiinteistövirasto antaa pyydettynä lausuntonaan Länsisataman 
Jätkäsaaren korttelin 20817 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 
12204 kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotuksesta yleisesti

Korttelin 20817 kaava-alue sijoittuu Jätkäsaaren uuden asuin- ja 
toimitila-alueen pohjoisosaan Jätkäsaaren ns. aloitusalueelle 
(asemakaavan muutoksen nro 11770 mukainen alue). Kyseessä on 
hankekohtainen asemakaavan muutosehdotus, joka korvaa 
voimaantullessaan osan asemakaavan muutoksesta nro 11770. 
Asemakaavan muutos nro 12204 mahdollistaa rakentamista yhteensä 
23 000 k-m², josta vähintään 1 000 k-m² on varattava 
kadunvarsirakennuksen ensimmäisestä kerroksesta liike-, myymälä-, 
näyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi.

Maanomistus- ja hallinta

Kaavaehdotus käsittää yhteensä noin 6 761 m²:n suuruisen alueen 
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren alueella. Kaavamuutoksen 
käsittämältä alueelta on tehty tilapäisiä vuokrauksia mm. 
työmaatukikohtia varten, mutta muutoin alue on kokonaan kaupungin 
suorassa omistuksessa ja hallinnassa. 

Kaupunginhallitus päätti 21.6.2010 (812 §) varata Kvarteret Victoria 
r.f:lle Länsisataman Jätkäsaaren suunnitellun asuin- ja toimitilakorttelin 
nro 20817 kehittämishanketta varten 31.12.2011 saakka. 
Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012 (782 §) jatkaa Föreningen Kvarteret 
Victoria r.f. -nimiselle yhdistykselle varatun suunnitellun korttelin nro 
20817 varausta 31.12.2013 saakka mm. hankkeen edellyttämän 
asemakaavamuutoksen valmistelemiseksi. Samalla kaupunginhallitus 
päätti siirtää varauksen mainitun yhdistyksen perustamalle Stiftelsen 
Kvarteret Victoria r.s. -nimiselle säätiölle.

Kortteliin 20817 toteutettavat asunto- ja muut hankkeet

Kaavamuutosehdotus nro 12204 luo edellytykset kortteliin 20817 
suunniteltujen asuntohankkeiden toteuttamiselle kaupunginhallituksen 
varauspäätöksen 25.6.2012 (782 §) rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa 
noudattaen. Ko. varauspäätöksen mukaan korttelin 
asuinrakennusoikeudesta enintään noin 20 % tulee toteuttaa 
ikääntyville ja/tai taiteilijoille suunnattuna vuokra-asuntotuotantona, 
vähintään noin 20 % valtion korkotukemana vuokra-asuntotuotantona, 
vähintään noin 20 % Hitas-omistusasuntotuotantona ja enintään noin 
40 % vapaarahoitteisena omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantona ilman 
Hitas-ehtoja. Mahdolliset huoneistohotellina toteutettavat asunnot 
luetaan sääntelemättömän asuntotuotannon osuuteen. Hitas-
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omistusasuntotuotantona toteutettavasta asuinrakennusoikeudesta 
enintään noin 25 % voidaan toteuttaa ryhmärakennuttamismallilla.

Kaavaehdotusta on työstetty yhteistyössä varauksensaajan kanssa, 
jotta suunniteltujen hankkeiden toteuttaminen olisi ylipäänsä 
mahdollista. Kaavaehdotuksen rakennusalat perustuvat 
varauksensaajan alustaviin hankesuunnitelmiin. Kaavassa ei ole 
osoitettu lainkaan ohjeellista tai sitovaa tonttijakoa, mikä antaa tiettyä 
liikkumavaraa. Näin korttelista on mahdollista muodostaa 
tarkoituksenmukaiset rekisteritontit hakkeiden rakennussuunnittelun 
edetessä. 

Tarkoituksena on, että kortteliin rakennettavia rakennuksia 
hallinnoimaan perustetaan yhteensä 9 yhtiötä. Kortteliin 
muodostettavien tonttien luovutus on juridishallinnollisesti melko 
vaativaa. Alustavasti tarkoituksena on, että Hyväntoivonpuiston 
itäpuolelle sijoittuvat sääntelemättömään tuotantoon tulevat 
muodostettavat tontit (3 kpl) luovutetaan pitkäaikaisilla 
maanvuokrasopimuksilla tai vaihtoehtoisesti myydään käypään 
markkinahintaan. Po. tulevat tontit sopivat sijaintinsa puolesta hyvin 
luovutettavaksi sääntelemättömään omistus- ja/tai vuokra-
asuntotuotantoon, sillä ne rajautuvat tai sijoittuvat hyvin lähelle 
Hyväntoivonpuistoa, joka muodostaa Jätkäsaaren vihreän sydämen. 

Korttelin lounaiskulmaan on tarkoitus muodostaa Hitas I ja 
ryhmärakennuttamiskohdetta (Hitas II) varten omat tonttinsa (2 kpl), 
jotka luovutetaan pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla. Jäljelle jäävät 
korttelin pohjois- ja luoteiskulmaan sijoittuvat 4 yhtiötä, joiden on 
tarkoitus hallinnoida kulttuuri- ja liiketiloja, ns. Ateljé-asuntoja (Hitas II) 
sekä valtion korkotukemaan vuokra-asuntotuotantoon luovutettavia 
kohteita (2 kpl). Varauksensaajan kanssa on alustavasti sovittu, että 
edellä mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi kullekin yhtiölle 
vuokrataan tietty määräosa korttelin rakennusoikeudesta, jonka 
katsotaan kohdistuvan suunnilleen tietylle korttelin alalle. 
Rakennusoikeuden määräosan vuokraukset (4 kpl) voidaan harkinnan 
mukaan sisällyttää samaan pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen, 
jonka liitteeksi laaditaan hallinnanjakosopimus. Tämä on tarpeen, 
koska kulttuuri- ja liiketiloja sekä päiväkotitiloja sijoittuu tulevien asunto-
osakeyhtiöiden alapuolelle, minkä takia omien erillisten 
tonttirekisteritonttien muodostaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Asemakaavan muutosehdotuksessa korttelin pohjoisosaan ja 
lounaiskulmaan muodostettavat tontit tai vastaavat yksiköt soveltuvat 
hyvin luovutettavaksi säänneltyyn asuntotuotantoon, koska ne 
rajautuvat osittain kokoajakatuun (Välimerenkatu), Livornonkatuun tai 
Jätkäsaarenkujaan. Näin ollen ne eivät lähtökohtaisesti ole yhtä 
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arvokkaita kuin Hyväntoivonpuistoon tai sen läheisyyteen rajautuvat 
tontit.        

Korttelin 20817 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12204 
toteuttaminen edellyttää eri yhtiöiden/tonttien välisiä rasite- ja/tai 
yhteisjärjestelysopimuksia mm. yhteispihojen ja yhteistilojen käyttöön, 
pysäköinnin järjestämiseen sekä hankkeiden tekniseen toteutukseen 
liittyen. Tätä voidaan pitää normaalina seurauksena tiiviistä 
kaupunkirakentamisesta, jossa pysäköinti toteutetaan osittain 
rakennusmassan alapuolelle.

Kaavaehdotuksen määräysten mukaan rakennukset tulee toteuttaa 
siten, että kaksi ylintä kerrosta toteutetaan ns. vajaina kerroksina. 
Edelleen vajaat kerrokset tulee kaavamääräysten mukaan toteuttaa 
siten, että kaksi ylintä kerrosta on pääosin vedettävä sisään 
julkisivusta. Näin aikaan saatava rakennusten polveileva muotoilu lisää 
rakentamiskustannuksia, mikä erityisesti säänneltyjen hankkeiden 
osalta luo paineita asuntojen myyntihintojen nousulle. Tonttien sijainti 
uudella rakentuvalla asuin- ja toimitila-alueella kantakaupungin 
läheisyydessä kuitenkin helpottanee asuntojen myyntiä.

Pysäköintiratkaisu

Asemakaavan muutosehdotuksessa korttelin autopaikkamääräyksinä 
käytetään voimassa olevan asemakaavan muutoksen nro 11770 
autopaikkamääräyksiä. Tämän johdosta kortteliin toteutetaan noin 12 
autopaikkaa vähemmän verrattuna 7.2.2012 hyväksytyn ohjeistuksen 
tasoon. Hankkeen autopaikoista noin 126 autopaikkaa on tarkoitus 
sijoittaa Jätkäsaaren alueelliseen yhteispysäköintilaitokseen. Kortteliin 
on tarkoitus lisäksi rakentaa oma noin 20 autopaikan käsittävä 
pysäköintilaitos, joka tulisi pääosin rakennusalan alle.

Korttelin 20817 maaperä

Korttelin 20817 alueella maaperä on osittain pilaantunut. Uudenmaan 
ympäristökeskus on myöntänyt 5.6.2009 ympäristöluvan YS 674 
Jätkäsaaren aloitusalueelle (asemakaavamuutoksen nro 11770 
mukainen alue). Alueen maaperä kunnostetaan ympäristöluvan 
mukaisesti rakentamisen yhteydessä. Tästä otetaan seikkaperäiset 
ehdot korttelista nro 20817 muodostettavien tonttien 
luovutusasiakirjoihin.

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 29.10.2013 § 436
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HEL 2012-013037 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutoksessa on määrätty, että suoraan katualueelle 
avautuvien porrashuoneiden ulko-ovet on suunniteltava vähintään 0,9 
metrin syvennykseen. Kaavamääräystä tulee täydentää siten, että 
katualueelle avautuvat ovet porrasaskelmineen ja luiskineen tulee 
sijoittaa tontin puolelle. Jalankulkualueelle sijoitetut porrasaskelmat ja 
luiskat aiheuttavat kaatumisriskin kadulla kulkijoille ja eivät siten ole 
esteettömiä. Katualueelle sijoittuvat rakenteet vaikeuttavat myös 
talvikunnossapitoa. 

Kiinteistön pelastusreittejä on osoitettu puiston puolelle. 
Pelastusreittien ylläpito kuuluu kiinteistölle, mikä tulee huomioida 
tontinluovutusehdoissa jatkossa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen 
hyväksymistä edellä mainituin ehdoin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.10.2013 § 294

HEL 2012-013037 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Uusi asuinkortteli rajoittuu yhdeltä reunaltaan Välimerenkatuun, joka on 
yksi Jätkäsaaren tulevista kokoojakaduista, ja jolle on suunniteltu myös 
raitiotielinjaa. Kadun ennusteliikennemäärä on noin 10 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 10 %. 
Kaavassa on asetettu 32 dB:n ääneneristävyysvaatimus 
Välimerenkadun puoleiselle rakennuksen julkisivulle ja kadunpuoleiset 
parvekkeet on määrätty lasitettaviksi. Kaavaselostuksesta puuttuvat 
kuitenkin selvitykset, joiden perusteella ajoneuvoliikenteen ja 
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raitiotieliikenteen meluntorjunnan riittävyys on arvioitu. Selvitykset tulee 
liittää kaava-aineistoon.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.08.2013 § 239

HEL 2012-013037 T 10 03 03

Ksv 0846_7, karttaruutu 671495b

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 20.8.2013 päivätyn 20. 
kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20817 asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12204 kaupunginhallitukselle puoltaen sen 
hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa 
perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan 
laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Teo Tammivuori, arkkitehti, puhelin: 310 37445

teo.tammivuori(a)hel.fi
Anna Nervola, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi

Kulttuurikeskus 18.12.2012

HEL 2012-013037 T 10 03 03

Kaavamuutosalueelle on suunnitteilla ruotsinkielistä kulttuuri- ja 
järjestötoimintaa palvelevia tiloja sekä asumista  ja ruotsinkielinen 
päiväkoti. Kortteliin suunnitellaan yleisölle avoimia tiloja, kuten 
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monitoimisali, kahvila ja galleria. Korttelin asuminen on monipuolista 
sisältäen ateljé-asuntoja, nuoriso- ja palveluasumista ja 
ryhmärakennuttamista. 

Pääosin yksityisin varoin toteutettava, kulttuuripainotteinen Kvarteret 
Victoria on mukana Helsingin kaupunginvaltuuston vahvistamamassa 
kulttuuristrategiassa. Kulttuurikeskuksella ei ole huomautettavaa 
kaavamuutoksen toteuttamisesta.

Lisätiedot
Paiju Tyrväinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Rakennusvirasto Kaupungininsinööri 14.12.2012

HEL 2012-013037 T 10 03 03

Rakennusviraston arkkitehtuuriosasto osallistuu asemakaavan 
muutosehdotuksen valmisteluun. Yhteyshenkilöinä toimivat 
aluesuunnittelija Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Marko 
Jylhänlehto.

Hyväntoivonpuistoon ei tule sijoittaa pelastusreittejä. Pelastusreitit tulee 
aina pyrkiä sijoittamaan katuverkkoon. Pelastusreittien sijoittaminen 
puistoon aiheuttaa puiston rakentamiseen lisäkustannuksia ja 
sopimusten teon tarvetta sekä määrittää puiston kehittymiselle sekä 
tilankäytölle rajoitteita.

Hyväntoivonpuistoon rajautuvat asuinrakennukset on sijoitettu kiinni 
puistoon. Tämä ratkaisu ei ole hyvä puiston toimintojen, käytettävyyden 
ja hoidon kannalta. Rakennusten ja puiston välissä tulee olla tonttiin 
kuuluva maa-alue. Tämän alueen leveyden tulee olla riittävä, jotta 
rakennusten julkisivujen huolto- ja korjaustyöt voidaan tehdä tontilta 
käsin. Puiston ja tontin rajan toiminnot ja kaupunkikuvallisesti 
merkittävät ratkaisut tulee kirjata kaavamääräyksiin selkeästi. Jos 
puisto rajautuu suoraan rakennukseen, on kaavamääräyksillä 
esitettävä puiston reunan käsittely ja sillä sallitut toiminnot. Tällä 
halutaan välttää Saukonpaadessa syntyneen sekavan tilanteen 
toistuminen puiston ja tontin rajalla.

Muuntamot ja muiden teknisten järjestelmät tulee integroida 
rakennuksiin, ja tähän on kaavassa varauduttava.

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi
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Nuorisoasiainkeskus 14.12.2012

HEL 2012-013037 T 10 03 03

Nuorisoasiainkeskuksella ei ole huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Terveyskeskus 10.12.2012

HEL 2012-013037 T 10 03 03

Asemakaavan muutos koskee Jätkäsaaren korttelia 20817 sekä 
katualuetta. Alue rajautuu Hyväntoivonpuistoon, Jätkäsaarenkujaan, 
Livornonkatuun sekä Välimerenkatuun. Alueelle on suunnitteilla 
ruotsinkielistä kulttuuri- ja järjestötoimintaa palvelevia tiloja, asumista 
sekä ruotsinkielinen päiväkoti. Kortteliin suunnitellaan yleisölle avoimia 
tiloja kuten monitoimisali, kahvila tai ravintola ja galleria. 
Järjestötoimintaa palvelevat tavanomaiset toimistotilat. Kortteliin on 
suunnitteilla monipuolista asuntotarjontaa kuten ateljé-asuntoja, 
nuoriso- ja palveluasumista sekä ryhmärakentamista. Asemakaavan 
muutosta on hakenut tontin varaaja: Stiftelsen Kvarteret Victoria r.s. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto arvioi kaavan vaikutuksia mm. terveyteen ja 
turvallisuuteen kaavan valmistelun yhteydessä. Mielipiteet osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmista sekä kaavaluonnoksista on pyydetty 
toimittamaan viimeistään 14.12.2012.

Terveyskeskus antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
kaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon:

Terveyskeskuksella ei ole huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan. Terveyskeskus pitää tärkeänä, että 
jatkosuunnittelussa varmistetaan, että korttelia varten toteutetaan 
riittävät liikuntaesteisten pysäköintipaikat, joilta on esteetön kulku 
sisäänkäynneille.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi


