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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee osaa kortteleista
10575 ja 10576. Tavoitteena on mahdollistaa kaupungin teknisen
viraston, asuntojen ja toimitilojen rakentaminen alueelle. Entisen
makkaratehtaan rakennus osoitteessa Työpajankatu 6, toimitilara-
kennus osoitteessa Vanha talvitie 5 ja varastorakennus osoit-
teessa Hermannin rantatie 4 puretaan uuden rakentamisen tieltä.

Tavoitteena ovat keskustakorttelit, joissa yhdistyvät julkiset toimin-
not, toimitilat, liiketilat sekä asuminen. Monipuolisten toimintojen
ja tehokkaan maankäytön yhdistelmällä tavoitellaan aamusta il-
taan aktiivista ja elävää aluetta, joka toimii osana Kalasataman
keskustaa. Alueen keskiosa avataan julkiseen käyttöön katuau-
kiona.

Alueelle arvioidaan tulevan noin 650 uutta asukasta ja 2 100 uutta
työpaikkaa.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Korttelin rakennukset ovat yk-
sityisessä omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty tontin 10575/30
osalta nykyisten tonttien 272/1 ja 33 osalta tontin haltijan hake-
muksen johdosta ja muilta osin kaupungin aloitteesta. Ratkaisun
sisällöstä on neuvoteltu alueen rakennusten omistajien ja rakenta-
mattomien tonttien osalta tontinvarauksen saaneiden kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksy-
mistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausun-
not, muistutus (1 kpl) ja kirje (1 kpl). Esitetyt huomautukset koh-
distuivat tontilla 10592/1 sijaitsevan taiteilijatalon olosuhteiden
huomioimiseen sekä eri toimintojen mahdollistamiseen tontilla
10575/30 sijaitsevassa entisen makkaratehtaan rakennuksessa.
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa kaupungin teknisen
viraston, asuntojen ja toimitilojen rakentaminen. Entisen makkara-
tehtaan rakennus osoitteessa Työpajankatu 6, toimitilarakennus
osoitteessa Vanha talvitie 5 ja varastorakennus osoitteessa Her-
mannin rantatie 4 puretaan uuden rakentamisen tieltä.

Tavoitteena ovat keskustakorttelit, joissa yhdistyvät julkiset toimin-
not, toimitilat, liiketilat sekä asuminen. Monipuolisten toimintojen
ja tehokkaan maankäytön yhdistelmällä tavoitellaan aamusta il-
taan aktiivista ja elävää aluetta, joka toimii osana Kalasataman
keskustaa. Alueen keskiosa avataan julkiseen käyttöön katuau-
kiona.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 29 225 m2.

Kaavaratkaisussa alueen kokonaiskerrosala on 83 786 k-m², josta
55 836 k-m² on toimitilarakennusten korttelialueella ja 27 950 k-m²
on asuinkerrostalojen korttelialueella. Kaupungin teknisen viras-
ton osuus suunnitellusta rakentamisesta on 30 000 k-m². Alueelle
arvioidaan tulevan noin 650 uutta asukasta ja 2 100 uutta työpaik-
kaa. Kaavaratkaisun myötä alueen rakennusoikeus vähenee
644 k-m².

Korttelitehokkuus ek = 3,9.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Sörnäisten teollisuusalue perustettiin yli 130 vuotta sitten silloisen
kaupunkirakenteen reunalle. Teollisuusalueen kehittymiselle oli
ratkaisevaa satamaradan rakentaminen Pasilasta Sörnäisiin
1860-luvun lopulla. Kalasataman metroaseman ympäristö on pe-
rinteisesti ollut elintarviketeollisuuden tyyssija ja läheinen teuras-
tamo ja kalasatama tuottivat raaka-aineet muullekin tuotannolli-
selle toiminnalle.

Kaavamuutosalueen länsipuolella on tukkutorin alue ja itäpuolelle
nousee lähivuosina Kalasataman alueen ensimmäiset Kulosaaren
sillan pohjoispuolelle rakennettavat asuinkorttelit. Kalasataman
metroasema sekä rakenteilla oleva Kalasataman keskus ovat alu-
een välittömässä läheisyydessä.

Kaavamuutosalue on pitkän ajan kuluessa osittain rakentunut,
mutta suurelta osin alue on rakentumatonta tonttimaata jota käy-
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tetään väliaikaisena pysäköintikenttänä. Olemassa olevista raken-
nuksista osa on tarkoitus purkaa ja osa tulee muodostamaan ko-
konaisuuden uusien rakennusten kanssa.

Osoitteessa Hermannin rantatie 2 sijaitsee Patrick Erikssonin
1989 suunnittelema 6/7-kerroksinen tiilipintainen toimistoraken-
nus, jota kutsutaan Yrittäjätaloksi.

Osoitteessa Työpajankatu 6 sijaitsee vuonna 1946 suunniteltu tiili-
pintainen entisen makkaratehtaan rakennus sekä siihen laajen-
nuksena liittyvä R. Lansteen 1960 suunnittelema 7-kerroksinen,
tiilipintainen teollisuus- ja varastorakennus. Rakennukset on
1990-luvun puolivälissä saneerattu teollisuus- ja varastotiloiksi
sekä toimisto- ja koulutustiloiksi. Rakennusten kerrosala on yh-
teensä 19 327 k-m2. Rakennukset on perustettu puupaaluille ja
niiden kerroskorkeus on vain 3 metriä. Puupaalut vaikeuttavat
maanalaisten tilojen rakentamista alueelle ja olisivat esimerkiksi
asuinkäyttöön muutetulle rakennukselle liian epävarma perusta-
mistapa. Puupaalujen korvaaminen betonipaaluilla olisi puoles-
taan erittäin kallis toimenpide. Rakennusten rajallinen kerroskor-
keus muodostaisi haasteen uuden käyttötarkoituksen ja taloteknii-
kan suunnittelussa. Näistä lähtökohdista kaavamuutoksen valmis-
telussa on lähdetty siitä, että nykyiset rakennukset puretaan ja
korvataan uudisrakentamisella.

Osoitteessa Verkkosaarenkatu 1 sijaitsee taitelijoiden tiloina toi-
miva J. Saaren 1939 suunnittelema kaksikerroksinen teollisuus- ja
varastorakennus, joka on suojeltu asemakaavamerkinnällä sr-2.

Osoitteessa Vanha talvitie 5 sijaitsee lainvoimaisessa asemakaa-
vassa purettavaksi osoitettu Irmeli ja Markus Visannin 1955 suun-
nittelema tiili- ja betonipintainen 4-kerroksinen toimistorakennus.
Rakennus on perustettu puupaaluille.

Osoitteessa Hermannin rantatie 4 sijaitsee lainvoimaisessa ase-
makaavassa purettavaksi osoitettu 1-kerroksinen kevytrakentei-
nen varastorakennus.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Kaavaratkaisussa rakentaminen jakautuu kolmeen kortteliin, joista
jokainen on jo osittain rakentunut. Kortteleiden keskelle rajautuu
julkinen katuaukio.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Korttelissa 10575 sijaitseva nykyisin arkistona toimiva entisen
makkaratehtaan rakennus on suunniteltu purettavaksi ja tilalle ra-
kennetaan asuinkerrostaloja jotka yhdessä kaava-alueen ulko-



8 (29)

puolella sijaitsevan toimitilarakennuksen kanssa muodostavat sul-
jetun kehän, jonka rakennusten korkeudet vaihtelevat voimak-
kaasti neljästä kuuteentoista kerrokseen.

Kortteliin 10592 rakennetaan kaksi asuinrakennusta joiden kor-
keus vaihtelee voimakkaasti kahdesta kolmeentoista kerrokseen.

Rakennusten korkeuksia varioimalla on pyritty varmistumaan riit-
tävästä luonnonvalon määrästä erittäin tehokkaasti rakennettujen
kortteleiden pihoilla ja julkisivuilla. Samalla matalat osat sitovat
kortteleita ympäristön rakennuskantaan ja antavat kortteleille mie-
lenkiintoisen ja helposti lähestyttävän ilmeen. Alle 6 kerrosta kor-
keiden rakennuksen osien katot tulee rakentaa pihakantena, te-
rassina tai viherkattona. Lisäksi rakentamisessa tulee pyrkiä saa-
vuttamaan Helsingin viherkerroin -työkalun mukainen tavoitetaso,
joka turvaa tiivisti rakennetuissa kortteleissa vehreän asuinympä-
ristön. Rakennusten julkisivut tulee muurata tiilestä. Parvekkeet
on rakennettava sisäänvedettyinä ja oleskelutilojen ikkunat tulee
toteuttaa siten, että niiden alareuna on lattian tasossa. Lisäksi osa
asunnoista tulee rakentaa tavallista korkeampina loft-asuntoina.
Määräyksillä tavoitellaan kantakaupunkiin ja entiseen teollisuus-
ympäristöön sopivaa arkkitehtonista yksinkertaisuutta ja suurpiir-
teisyyttä. Samalla määräyksillä pyritään varmistumaan siitä, että
kortteleiden asunnoista tulee houkuttelevia ja erityisiä.

Vanhan talvitien suurista liikennemääristä, tukkutorille suuntautu-
vasta yöllisestä raskaasta liikenteestä ja tukkutorin aiheuttamista
meluhaitoista johtuen Vanhaan talvitiehen rajautuvissa rakennuk-
sissa asuntoja ei saa suunnata yksinomaan Vanhalle talvitielle
päin.

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY)

Kortteliin 10575 rakennetaan purettavaksi suunnitellun toimistora-
kennuksen tilalle 3 10-kerroksinen toimistorakennus. Kaavamuu-
tosaluetta palvelevien maanalaisten pysäköintitilojen ajoyhteys on
järjestetty tontille rakennettavan yhteiskäyttöisen ajorampin
kautta.

Korttelissa 10592 sijaitsee suojeltu toimitilarakennus. Tontin ra-
jausta kasvatetaan kaavamuutoksessa vähäisesti itään. Lisäksi
tontilla sallitaan vähäinen taiteilijatalon toimintaan liittyvä asumi-
nen.

Korttelissa 10591 sijaitsee olemassa oleva Yrittäjätalo. Lisäksi
kortteliin on suunniteltu tontti kaupungin teknisten virastojen yh-
teishanketta varten. Tekninen virasto avautuu katuaukion suun-
taan ja sen maantasokerros koostuu pääosin yleisölle avoimista
palvelutiloista. Pääosa kokoustiloista sijoittuu rakennuksen toi-
seen kerrokseen ja toimistotilat 2-6. kerrokseen. Seitsemäs kerros
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sisältää pääosin teknisiä tiloja. Rakennuskokonaisuus muodostuu
erikorkuisista osista. Ratkaisulla pyritään sovittamaan suuriko-
koista rakennusta ympäristön kaupunkirakenteeseen.

Alle kuusi kerrosta korkeiden rakennuksen osien katot tulee ra-
kentaa pihakantena, terassina tai viherkattona. Lisäksi rakentami-
sessa tulee pyrkiä saavuttamaan Helsingin viherkerroin -työkalun
mukainen tavoitetaso, joka turvaa tiivisti rakennetuissa kortte-
leissa vehreän ympäristön. Rakennusten julkisivut tulee muurata
tiilestä.

Katualue

Alueen keskiosa avataan julkiseen käyttöön katuaukiona. Aukio
pyritään tekemään eläväksi houkuttelemalla katutason yrityksiä ra-
kentamaan terasseja ja muutoinkin laajentamaan toimintaansa au-
kiolle. Aukiolle laaditun alustavan maisemasuunnitelman mukaan
aukio suunnitellaan puistomaisen vehreäksi. Osana aukiosuunni-
telmaa on hulevesipainanteita joiden luonne vaihtelee sadetilan-
teen mukaan.

Maanalaiset tilat

Kaavamuutosalueelle saa sekä katualueiden, että kortteleiden
osalta rakentaa enintään neljä kellarikerrosta. Rakenteiden kanta-
vuuden suunnittelussa tulee huomioida pelastustoiminnan vaati-
mukset. Kaupungin katualueen alle sijoitettavien tilojen rakenteet
tulee tasausten, pinnoitteiden, rakenteiden ja kadun kantavuuden
osalta suunnitella rakennusviraston ohjeiden mukaan.

Liikenne

Lähtökohdat

Aluetta reunustaa idässä Hermannin rantatie, joka on luokituksel-
taan pääkatu. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 4.6.2013 hyväk-
synyt Sörnäistentunnelin asemakaavan muutosehdotuksen, jonka
mukaan Hermannin rantatien ja Sörnäisten rantatien välinen pää-
katuliikenne johdetaan niiden väliseen tunneliin. Hermannin ranta-
tiellä tunnelin sisäänajokohta on n. 500 m asemakaavan muutos-
alueelta pohjoiseen. Tunnelin rakentamisen myötä Hermannin
rantatie ei olisi kaava-alueella enää pääkatu vaan se palvelisi
joukkoliikenteen lisäksi autoliikenteen alueellisena kokoojakatuna.

Lännessä aluetta reunustaa vilkasliikenteinen Vanha talvitie,
jonka kautta ohjataan tukkutorin liikenne, myös sen yöaikaiset
raskaan liikenteen kuljetukset. Vanha talvitie toimii lisäksi pääka-
tuyhteyden varareittinä pohjoisesta keskustan suuntaan ennen
Kalasataman alueen ja Sörnäistentunnelin valmistumista.
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Pohjoisessa ja etelässä aluetta reunustavat vähäliikenteinen
Verkkosaarenkatu ja vilkasliikenteisempi Työpajankatu, jotka ovat
läpi ajettavia tonttikatuja. Työpajankadulla kulkee myös alueen ul-
kopuolista liikennettä.

Lainvoimaisessa asemakaavassa alueen läpi johtavaa Tukkuto-
rinkujaa ei ole vielä rakennettu. Tukkutorinkuja tulee olemaan ja-
lankululle ja pyöräilylle varattu katu, jolla huolto- ja pelastusajo on
sallittu.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisussa Tukkutorinkujan katualuetta on laajennettu au-
kiomaiseksi. Lisäksi korttelin läpi kulkee Työpajanpiha, joka on
Tukkutorinkujan kaltainen jalankululle ja pyöräilylle varattu katu.
Työpajanpiha monipuolistaa Kalasataman keskeisimmän osan
reitistöä ja osaltaan muokkaa sitä entistä jalankulkupainotteisem-
paan suuntaan.

Pysäköinti

Pysäköinti sijoitetaan maanalaisiin pysäköintitiloihin, jotka tulee
rakentaa siten, että tilat ovat yhdistettävissä toisiinsa. Maanalaiset
tilat saa rakentaa tontille tai katualueelle enintään neljään kellari-
kerrokseen. Katualueen alle sijoitettavien tilojen rakenteet tulee
tasausten, pinnoitteiden, rakenteiden ja kadun kantavuuden
osalta suunnitella rakennusviraston yleisten alueiden alle tehtä-
vien rakenteiden suunnitteluohjeen mukaan. Tonttien 10575/29,
10575/30, 10592/2 ja 10591/1 yhteiskäyttöisten maanalaisten py-
säköinti- ja huoltotilojen sisäänajo sijaitsee Vanhalla talvitiellä ton-
tin 10575/29 kohdalla.

Palvelut

Lähtökohdat

Alueen rakennuksissa on muutamia ravintoloita.

Kaavaratkaisu

Kaupungin teknisen viraston ensimmäiseen kerrokseen tulee kau-
punkilaisia palvelevia näyttelytiloja sekä ravintola. Asuinkorttelei-
hin tulee asemakaavan määräyksen mukaisesti rakentaa yh-
teensä vähintään 1 300 k-m2 liiketilaa.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
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Ekologinen kestävyys

Alue sijaitsee erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja
mahdollistaa kestäviin liikkumistapoihin pohjautuvan elämäntavan
ja työskentelyn.

Määräyksellä: "Suunnittelussa tulee esittää Helsingin viherkertoi-
men mukainen vihertehokkuus ja pyrkiä saavuttamaan asetettu
tavoiteluku" varmistetaan kasvillisuuden riittävä määrä korttelialu-
eilla. Tehokkaassa korttelirakenteessa Viherkerroin-työkalun ta-
voitetason täyttäminen edellyttää käytännössä laajamittaista vi-
herkattojen rakentamista. Viherkatot viivyttävät osaltaan alueen
hulevesiä. Kaupunkikuvallisista syistä on viherkattoja koskien an-
nettu erikseen määräys: "Alle kuusi kerrosta korkeiden rakennuk-
sen osien katot tulee rakentaa pihakantena, terassina tai viherkat-
tona".

Määräyksellä: "Aurinkopaneeleita on hyödynnettävä osana raken-
nuksen energiajärjestelmää" edistetään uusiutuvan energian hyö-
dyntämistä alueella.

Vaikeista perustamisolosuhteista ja tehokkaasta maankäytöstä
johtuen alueen esi- ja pohjarakentaminen vaatii lähes koko alueen
kattavia teräsbetonisia perustusrakenteita. Lisäksi alueella joudu-
taan tekemään laajoja maamassojen vaihtoja ja täyttöjä pilaantu-
neiden maiden kunnostuksen yhteydessä. Nämä seikat lisäävät
rakentamisaikaista energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Alueen luoteiskulmassa, Vanhan talvitien ja Verkkosaarenkadun
risteyksessä on J. Saaren 1939 suunnittelema 2-kerroksinen teol-
lisuus- ja varastorakennus, joka on suojeltu asemakaavassa mer-
kinnällä sr-2 historiallisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvokas ra-
kennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtävien korjaus- tai
muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti
arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy tai
palautuu.

Kaava-alueen muita nykyisiä rakennuksia ei ole suojeltu.

Kaavaratkaisu

Suojellun 2-kerroksisen rakennuksen suojelumääräys on muutettu
muotoon sr-2 historiallisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvokas
rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtävien korjaus-
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tai muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen historialli-
sesti arvokkaat tai kaupunkikuvan kannalta merkittävät ominais-
piirteet säilyvät tai palautuvat.

Muita kaava-alueella olevia rakennuksia ei ole esitetty suojelta-
vaksi.

Yhdyskuntatekninen huolto ja tulvasuojelu

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Kaava-aluetta ympäröivät kadut jäävät nykyiselleen tai ovat par-
haillaan rakennettavina Kalasataman keskuksen rakentamisesta
johtuen.

Kaavaratkaisu

Kaavaan on pp/h-alueelle merkitty pintakuivatuksen kannalta
oleelliset likimääräiset korkeusasemat.

Kaava-alueella Ympäristöoppaan 2014, Tulviin varautuminen ra-
kentamisessa, mukainen ns. alin suositeltava rakentamiskorkeus
on +2,8 m (N2000). Tämän alapuoliset tilat tulee rakentaa vesitii-
viinä ja estää veden pääsy tiloihin viemäröinnin kautta.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Alueen maanpinnan korkeus nykyisellään on +3,0 tai hieman sen
yläpuolella. Kaava-alue on pääosin savialuetta, alueen koillispuo-
lella on moreenialue. Korttelin 10591 keskiosalta itään päin on ka-
pea-alainen moreenialue, jossa savikerros puuttuu kokonaan ja
kallionpinta on lähellä maanpintaa. Muualla maaperä on pinnasta
täyttömaata, jonka alapuolella on savikerrostuma, siltti/hiekkaker-
ros ja moreenikerros. Täyttökerroksen paksuus on noin 1...4 met-
riä ja se sisältää soraa, hiekkaa, silttiä, savea, kiviä ja lohkareita.
Täyttökerroksessa on rakennusjätettä ja siinä saattaa olla purku-
töiden yhteydessä jääneitä vanhojen rakennusten betoniperustuk-
sia sekä vanhoja putkijohtoja. Täytön alapuolella olevan saviker-
roksen paksuus pääosin on 4...7 metriä. Savikerrostuma puuttuu
Yrittäjätalon pohjoispuolella, lähellä Hermannin rantatietä, jossa
kallionpinta nousee lähelle nykyistä maanpintaa.

Pohjaveden ja orsiveden korkeustasoa mitataan alueelta useista
pisteistä säännöllisesti tehtävin mittauksin. Orsiveden korkeus on
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vaihdellut tasovälillä +0,5...+2,1 ja pohjaveden korkeus on vaih-
dellut tasovälillä -0,7...+2,2. Pohja- ja orsiveden luontainen vir-
taussuunta on lännestä itään.

Alueella ja sen läheisyydessä on puupaaluilla perustettuja ja
maanvaraisesti perustettuja rakennuksia.

Asemakaavan muutosalue ja sen lähiympäristö ovat olleet pitkään
teollisuuden käytössä. Asemakaava-alueella on ollut aiemmin
mm. saha- ja höyläämötoimintaa ja elintarviketeollisuutta. Alueen
halki etelä-pohjoissuunnassa on kulkenut ainakin kolme pisto-
raidetta. Lähialueilla on ollut mm. pesulatoimintaa. Maaperää on
täytetty sekalaisella täyttöaineksella. Sörnäisissä on vanhoissa
täytöissä käytetty monin paikoin myös lähellä sijainneiden teollis-
ten toimintojen ylijäämäjakeita, kuten kaupunkikaasun valmistuk-
sessa syntynyttä rautasyanidia. Sitä tiedetään esiintyneen merkit-
täviä määriä esimerkiksi kaava-alueen viereisellä Tukkutorin alu-
eella.

Asemakaava-alueen maaperässä on todettu esiintyvän pilaantu-
neisuutta monin paikoin lähinnä täyttömaakerroksessa. Voima-
kasta pilaantumista esiintyy laajoilla alueilla. Todettuja ohje- tai
raja-arvotason (VnA2007/214) yhden tai useamman yhdisteen
osalta ylittäviä haitta-aineryhmiä ovat raskasmetallit, polysykliset
aromattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet), syanidi sekä öljyhiilivedyt.
Viitearvoihinsa suhteutettuna yleisin ja pitoisuuksiltaan suurin
ryhmä ovat PAH-yhdisteet. Raskasmetalleista viitearvonsa suh-
teutettuna suurimmat pitoisuudet olivat arseenilla, kuparilla ja sin-
killä. Maaperässä on todettu merkittäviä pitoisuuksia puujätettä
osassa näytepisteistä. Muita jätteitä on todettu vain pieniä mää-
riä.(Vahanen Environment Oy, 2015)

Haitta-aineiden esiintymisestä nykyisten rakennusten alla ei ole
tutkimustietoja.

Alueen pohjavesinäytteissä havaitut merkittävimmät haitta-ainepi-
toisuudet on todettu arseenilla, antimonilla, PAH-yhdisteillä, vinyy-
likloridilla, trikloorieteenillä ja syanidilla. PAH-summapitoisuudet
vesinäytteissä ovat olleet noin kymmenkertaiset talousvesinormei-
hin nähden. Pohjavesien haitta-aineet ovat olleet koholla myös
useissa lähiympäristön kohteissa.

Kaavaratkaisu

Uudet rakennukset perustetaan tukipaaluilla kantavan pohjaker-
roksen tai kallion varaan. Olemassa olevien rakennusten lähei-
syydessä tulee käyttää mahdollisimman vähän häiriöitä aiheutta-
vaa paalutyyppiä kuten porapaaluja. Maanalaisten tilojen perus-
tukset saattavat ulottua kallion korkeustasoa syvemmälle. Näillä
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alueilla rakenteet perustetaan suoraan kalliolle tai louhitun kallion
päälle tehtävän täytön varaan.

Rakennuskaivannot edellytetään rakennettaviksi tuettuina kaivan-
toina. Tuettu kaivanto tulee rakentaa vesitiiviinä rakenteena niin,
että tiivistämistyö tehdään ennen kaivun aloittamista. Kaivu ei saa
ulottua pohja- tai orsivesipinnan alapuolelle ennen kuin kaikki tii-
vistämistyö on tehty.

Mikäli maanalaisia tiloja toteutetaan vaiheittain, tulee jokaisessa
vaiheessa kaivannot suunnitella ja toteuttaa siten ettei olemassa
oleville rakenteille aiheuteta vaaraa tai riskiä vaurioitumisesta.

Mikäli kaavassa esitetyille katualueen alla oleville map-alueille ei
tulla toteuttamaan maanalaisia tiloja tulee katualueille suunnitelta-
vaksi pohjanvahvistukset mikä lisää kaupungin yleisten alueiden
kustannuksia.

Ympäröivän alueen pohja- ja orsiveden taso ei saa laskea. Ra-
kennusten vaatimien kaivantojen kaivantoon suotautuvat vedet
edellytetään imeytettäviksi kaivannon ulkopuolelle rakennettavien
imeytyskaivojen kautta takaisin maaperään pohjavedeksi ja orsi-
vedeksi. Lopullisessa tilanteessa maanalaiset rakenteet eivät saa
padota orsi- ja pohjaveden luontaisia virtausta. Veden luontaisen
virtauksen säilyttämiseksi tulee tarvittaessa rakentaa erityisraken-
teita virtaamisen turvaamiseksi.

Orsi- ja pohjaveden tarkkailua varten edellytetään laadittavaksi
seurantaohjelma. Makkaratehtaan puupaalutalon ja museon puu-
paalutetun osan painumia tulee seurata kaava-alueen rakennus-
ten maanrakennustyön ajan. Mittaukset aloitetaan ennen maanra-
kennustyön alkua ja viimeiset mittaukset tehdään maanrakennus-
töiden jälkeen. Tarkkailumittauksista edellytetään laadittavaksi
erillinen suunnitelma, josta tulee ilmetä hälytysrajat, yhteyshenki-
löt ja toimenpiteet vedenpintojen tai painumien hälytysrajan ylitty-
essä.

Maaperän puhdistaminen

Alueen ottaminen asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen
edellyttää pilaantuneen maaperän puhdistamista. Kaavan mukai-
nen rakentaminen edellyttää myös laajamittaista maankaivua,
mikä aiheuttaa pilaantuneen maan käsittelytarpeen myös alueilla,
joissa varsinaista riskeihin perustuvaa kunnostustarvetta ei ole.
Koska alueella on myös kulkeutuvia haitta-aineita, on huolehdit-
tava, ettei haitta-aineita pääse kulkeutumaan jo puhdistetuille alu-
eille tai rakennusten sisäilmaan. Haihtuvia ja kulkeutuvia haitta-
aineita esiintyy myös asemakaava-alueen lähialueilla. Sisäilmaan
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kulkutumista voidaan puhdistamisen lisäksi estää tarvittaessa
myös rakennusten tuulettuvilla alapohjarakenteilla.

Alueella on todettu merkittäviä pitoisuuksia haitta-aineita myös ve-
sissä, joten kaikessa maanrakentamisessa on syytä varautua kai-
vantovesien käsittelytarpeeseen.

Alueelta on suunniteltu purettavaksi osa nykyisistä rakennuksista.
Rakennusten alapuolisen maan pilaantuneisuudesta ei ole tutki-
mustietoa. Pilaantuneisuuden esiintymiseen myös rakennusten
alla on syytä varautua.

Kunnostustöiden vaiheistamisessa ja rakentamisen etenemisjär-
jestyksessä on syytä mahdollisuuksien mukaan pyrkiä ratkaisuun,
jossa ympäristöön merkittävästi haittoja aiheuttavat kunnostustoi-
met, kuten haisevien PAH-yhdisteiden pilaaman maan kaivu, voi-
taisiin tehdä ennen alueen asuinkäyttöä.

Kaavassa on annettu seuraavat määräykset maaperän ja pohja-
veden haitta-aineiden riskien hallitsemiseksi:

"Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantuneet alueet
on kunnostettava ennen rakentamisen ryhtymistä."

"Rakennusten alapohjarakenteet tulee toteuttaa siten, että ne on
tarvittaessa mahdollista varustaa koneellisella ilmanvaihdolla."

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Melu ja ilmanlaatu sekä tärinä ja runkoäänet

Aluetta rasittaa liikenteen aiheuttama melu sekä päästöt Herman-
nin rantatien, Vanhan talvitien ja Työpajankadun puoleisilla julkisi-
vuilla. Hermannin rantatien liikennemäärä kaavamuutosalueen
kohdalla on nykyisin n. 13 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, Van-
halla talvitiellä vastaava luku on 6 500, Työpajankadulla 5 600 ja
Verkkosaarenkadulla 2 000. Helsingin kaupungin meluselvitys
2012:n mukaan tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso
alueella ylittää pieniä rakennusten suojaan jääviä osia lukuun ot-
tamatta ohjearvotason 55 dB, ollen suurimmillaan Hermannin ran-
tatien varressa yli 65 dB. Tie- ja katuliikenteen yöaikaisen kes-
kiäänitason voidaan tyypillisesti arvioida olevan noin 7 dB päiväai-
kaista alempi.

Muita melun lähteitä ovat lisäksi tukkutorin alueella tapahtuva las-
taus sekä rakennusten lauhduttimet. Tukkutorin toimintaan liitty-
vää melua on arvioitu tukkutorilta ja Heinon Tukusta saatujen tie-
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tojen ja alueella arkipäivänä klo 6 7 aikaan tehdyn maastokäyn-
nin perusteella. Tukkutorin toimintaan liittyy raskaan liikenteen
kuljetuksia alueelle vuorokauden ympäri painottuen yöajan tun-
neille. Pieniä kuljetuspiikkejä voi lisäksi olla mm. laivojen saapu-
misiin liittyen aamu-päivällä klo 9 10 välillä. Raskaan liikenteen
kuljetuskalusto painottuu merkittäviltä osin kevyt-kuorma-autoihin
ja puoliperävaunullisiin kuorma-autoihin. Lähimpänä kaava-alu-
etta sijaitsevan Heinon Tukun laituriin tulee 450 650 toimitusta
kuukaudessa. Toimitukset tulevat aikaväleillä ma-pe klo 5 20, la
klo 6 18 ja su klo 9 16 siten, että viikonlopun osuuden on arvioitu
olevan noin 10 % kaikista toimituksista. Aktiivisimmin toimituksia
tulee arkisin klo 5.30 14.00.

Alueella tehdyn maastokäynnin perusteella Tukkutorin alueelta
kaavamuutosalueelle kantautuva melu on vähäistä. Heinon tukun
lastauslaiturille saapuneet rekat tai niiden lastin purku ei aiheutta-
nut Vanhan talvitien toiselle puolelle merkittävää melua edes sil-
loin, kun muuta katuliikennettä ei kuulunut. Ehdottomasti merkittä-
vin melulähde kaava-alueen tukkutorin puolella oli nimenomaan
katuliikenne, joka oli nykytilanteessa vilkasta Vanhalla talvitiellä jo
aikaisin aamulla.

Alueelta ei ole tiedossa nykytilanteessa sellaista liikenteen maa-
perään aiheuttamaa värähtelyä, joka ilmenisi häiritsevänä tä-
rinänä tai runkoäänenä suunnittelualueella. Alueelta ei ole tehty
värähtelymittauksia.

Tukkutorin pakastamo

Alueen länsipuolella sijaitsee Helsingin tukkutori, jossa toimii
myös pakastamo. Pakastamon jäähdytysaineena on ammoniakki,
jota on laitoksella noin 10 tonnia. Ammoniakin aiheuttamia riskejä
on selvitetty Etelä-Hermannin kaavoituksen aikana. Ammoniakin
käyttö tulee suunnitelmien mukaan loppumaan Tukkutorin alu-
eella, kun suunniteltu uusi pakastamo otetaan käyttöön ja kylmä-
aineeksi tulee hiilidioksidi. Uuden laitoksen toteutuksesta ei ole
tehty päätöksiä toistaiseksi.

Kaavaratkaisu

Asemakaavaehdotuksen valmistelun aikana on alueesta laadittu
meluselvitys. Meluselvityksessä on tutkittu liikenteen aiheuttamat
ulkoalueille ja julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot vuoden 2035
ennusteliikennemäärillä sekä Sörnäistentunnelin toteuduttua, että
ilman tunnelia. Asemakaavan laatimisessa on meluntorjunnan
lähtökohdaksi otettu huonompi skenaarioista eli tilanne jossa Sör-
näistentunnelia ei ole. Suurimmillaan Hermannin rantatien varren
julkisivuille kohdistuu 70 dB päiväajan keskiäänitaso. Lisäksi sel-
vityksessä on huomioitu tukkutorin alueen lauhduttimien aiheut-
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tama melu. Kaava-alueen vaikutuspiirissä lauhduttimien aiheut-
tama melu ei ole kapeakaistaista. Selvityksen perusteella on ase-
makaavassa annettu määräyksiä julkisivujen ääneneristävyy-
destä, parvekkeiden ja viherhuoneiden suunnittelusta sekä ilman-
vaihdon järjestämisestä. Vanhan talvitien suuntaan on asemakaa-
vassa annettu 5 dBA suurempi ääneneristävyysvaatimus kuin pel-
kästä liikenteen ja lauhduttimien melusta aiheutuisi. Lisäksi kaa-
vassa on annettu määräys: "Vanhaan talvitiehen rajautuvissa ra-
kennuksissa asuntoja ei saa suunnata yksinomaan Vanhalle talvi-
tielle päin." Määräyksillä varmistetaan, ettei tukkutorin alueella ta-
pahtuvasta lastauksesta aiheudu haittaa asumiselle. Ennustetilan-
teen edellyttämää suuremman melusuojavaatimukset Vanhan tal-
vitien suuntaan ovat perusteltuja myös siksi, että Vanhan talvitien
osalta ennusteliikennemääriin sisältyy muita katuja suurempia
epävarmuuksia alueen katuverkon kehityksen eri skenaarioista
johtuen. Kaavaehdotuksen mukaisella rakennusten massoittelulla
asuinkortteleille muodostuu melulta suojaisat piha-alueet.

Kaavamuutosalueelle ei arvioida kohdistuvan liikenteestä merkit-
tävää tärinää tai runkomelua. Kaavassa Hermannin rantatien var-
teen ei sijoitu asumista ja toisaalta uusi raitiotie tulisi rakentaa si-
ten, ettei sen liikenne aiheuta ympäristöön merkittävää tärinä- tai
runkomeluhaittaa.

Tukkutorin pakastamo

Tukkutorin pakastamolle on Etelä-Hermannin asemakaavoituksen
yhteydessä tehtyjen turvallisuustarkastelujen perusteella esitetty
Tukesin ja pelastuslaitoksen lausunnoissa (17.10.2005 ja
7.10.2005) vähimmäisetäisyydeksi asutukseen 100 metriä. Ase-
makaavamuutoksen lähin kortteli sijaitsee noin 250 metrin etäi-
syydellä pakastamosta.

Hanasaaren voimalaitoksen etäisyys asemakaava-alueeseen on
suurempi kuin konsultointivyöhykkeen laajuus. Asemakaava-alu-
eelle ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia myöskään
energiahuoltoalueen normaalista toiminnasta

Pelastusturvallisuus

Alueelle on mahdollista rakentaa enintään 16-kerroksisia asuinra-
kennuksia. Enintään 8-kerroksisten asuinrakennusten pelastautu-
minen voidaan toteuttaa esimerkiksi sijoittamalla pelastustiet ja
niiden vaatimat nostopaikat kadulle sekä korttelin sisäpuolelle.
Pelastusauton toimintamahdollisuudet on esitetty selostuksen liit-
teenä olevassa viitteellisessä pelastusajokaaviossa. Pelastami-
nen on suunniteltu pääosin katualueilta ja tonttien 10575/30 ja
10592/2 osalta sisäpihalta. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida
pelastusteiden ajoreittien ja nostopaikkojen tarkemmat järjestelyt.
Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla sijaitsevien pelastusteiden ja
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nostopaikkojen sijainnista tulee sopia Helsingin rakennusviraston
kanssa. Alueelle on merkitty istutettavia puurivejä. Pelastusteiden
ja pelastusteiden nostopaikkojen sijoituksessa on huomioitava is-
tutettavien puiden sijainti sekä katualueelle ja muille yleisille alu-
eille suunnitellut kiinteät rakenteet. Nostopaikkojen sijoituksessa
tulee huomioida riittävä etäisyys raitiovaunujen ajolangoista ja nii-
den kannatuksista. Yli 8-kerroksiset rakennukset on varustettava
pelastautumista varten kahdella erillisellä porrashuoneella.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 12.10.2016 esittää alu-
een pohjois-eteläsuuntaiselle kävelykadulle nimeksi Työpajan-
piha Verkstadsgården, viereisen Työpajankadun mukaan.

Vaikutukset

Kaavan valmistelun yhteydessä kaupunkikuvaa on arvioitu 3d-
mallilla ja näkymäkuvilla. Liikenteen osalta on tarkasteltu erilaisia
maanalaisen pysäköinnin vaihtoehtoja. Meluolosuhteista on laa-
dittu melumallinnus ja selvitys, joka on selostuksen liitteenä.

Kaavatalous

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia (Alv 0 %, 04/2016) seuraavasti:

Pilaantuneiden maiden kunnostus ja käsittely
Yleiset alueet 3 7 milj.
Yhteensä 7 11 milj.

Pilaantuneiden maiden kunnostamisesta ja käsittelystä kaupun-
gille koituvien kustannusten on arvioitu olevan noin 4 miljoonaa
euroa. Asemakaavan yleisten alueiden ja maanalaisen pysäköin-
nin toteuttamistapa on vielä ratkaisematta. Ratkaisulla on suuri
vaikutus tuleviin kaivualueisiin ja -määriin ja siten myös pilaantu-
neisuudesta aiheutuviin kustannuksiin. Kustannuksissa eivät ole
mukana pitkäaikaisesti vuokrattujen tonttien mahdolliset pilaantu-
neisuuden kunnostuskustannukset. Pysäköintiratkaisu vaikuttaa
myös huomattavasti yleisten alueiden kustannuksiin niiden perus-
tamisen osalta. Kustannuksiin ei myöskään sisälly kaava-alueelle
suunnitellun kaupungin teknisten virastojen yhteishankkeen to-
teuttamiskustannuksia.

Kaupunki saa kaavoitetun kerrosalan myynnistä ja vuokraami-
sesta tonttituloja, jotka määrittyvät tarkemmin tontinluovutusme-
nettelyjen yhteydessä.
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Vaikutukset kaupunkirakenteeseen

Pohjois-Sörnäisten luonne on muuttumassa Kalasataman ja sen
lähiympäristön rakentumisen myötä laitakaupungista osaksi ur-
baania kantakaupunkia. Kaavamuutoksen myötä Kalasataman
keskusalueena miellettävä alue laajenee, kun korttelit rakentuvat
toiminnoiltaan ja jalankulun reitistöltään entistä monipuolisempina
tukeutuen suoraan Kalasataman keskukseen ja muuhun ydinalu-
eeseen. Samalla Kalasataman uudisalueen ja olemassa olevan
korttelirakenteen integraatio vahvistuu, kun asuntorakentaminen
jatkuu myös Hermannin rantatien länsipuolelle.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön

Kaavamuutoksen toteutumisen myötä alueelle tulee 16-, 13- ja
12-kerroksiset asuinrakennukset ja muuta nykyistä ympäristöä
korkeampaa rakentamista. Rakentamisen korkeuden puolesta
alue tulee muodostamaan vaihettumisvyöhykkeen tavanomaisen
korttelirakenteen ja Kalasataman keskuksen tornien välille. Kala-
sataman keskusta-alue tulee näyttäytymään kaukomaisemassa
polveilevana pyramidimaisena rakenteena, jossa rakentamisen
korkeus kasvaa alueen keskustaa kohti.

Entisen makkaratehtaan purkamisen myötä alueelta poistuu näky-
vältä paikalta osa alueen elintarviketeollisuushistoriaan liittyvää
rakennuskantaa. Lisäksi toteutumisen myötä puretaan toimistora-
kennus osoitteesta Vanha talvitie 5 ja kevytrakenteinen teollisuus-
halli osoitteesta Hermannin rantatie 4. Tilalle rakentuu 2010
2020 -lukujen vaihteen tiiliarkkitehtuuria, joka täydentää ympäris-
tön vanhaa rakennuskantaa sekä Kalasataman uusia kortteleita.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Alueen rakentuminen ei lisää liikennettä merkittävästi sen lähika-
tuverkolla. Alueen pysäköintiratkaisusta on laadittu erilaisia suun-
nitelmia laajasta yhden kellaritason ratkaisusta erilaisiin usean
kellaritason ratkaisuihin. Pysäköinnin joustavuuden ja taloudelli-
sen toteutuksen kannalta paras olisi koko kaava-aluetta palveleva
keskitetty ratkaisu. Asemakaavalla ei määrätä yhteiskäyttöiseen
pysäköintiin, mutta sitä tuetaan maanalaisten pysäköintitilojen
määräyksellä, joka edellyttää rakentamaan tilat siten, että ne ovat
yhdistettävissä toisiinsa. Liikenteellisesti pysäköintilaitokselle riit-
tää yksi ajoramppi joka sijoittuu Vanhalle talvitielle. Toinen ajo-
ramppi on mahdollista rakentaa joko tontin 10592/2 tai 10575/30
kautta mikäli siihen jatkosuunnittelussa päädytään. Asemakaavan
muutosehdotus on laadittu pysäköinnin osalta joustavaksi siten,
että se mahdollistaa erilaisia maanalaisia pysäköintiratkaisuja laa-
jasti.
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Lähialueen kävelyn ja pyöräilyn yhteydet monipuolistuvat, kun
alueen keskiosa avataan julkiseen käyttöön.

Kaava luo edellytykset korkeatasoisten yhdyskuntateknisen huol-
lon palveluiden tuottamiselle alueelle.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen sopeutumiseen

Alueen korkotasojen ja kunnallistekniikan suunnittelussa on va-
rauduttu merivedenpinnan nousuun sekä lisääntyviin myrskyihin
ja rankkasateisiin.

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen

Asemakaavassa on määräys pilaantuneen maan tutkimisesta ja
kunnostamisesta ennen rakentamista ja määräys rakennusten
alapohjarakenteiden toteuttamisesta siten, että ne voidaan tarvit-
taessa varustaa koneellisella ilmanvaihdolla. Määräyksillä varmis-
tetaan, että maaperän pilaantuneisuudesta ei aiheudu vaaraa tai
haittaa alueen asemakaavan mukaisessa käyttötarkoituksessa.

Melua, parvekkeita ja viherhuoneita, ilmanvaihdon järjestämistä
sekä asuntojen suuntausta koskevilla määräyksillä suojataan
asukkaita liikenteen haitoilta ja turvataan terveelliset ja turvalliset
asumisolosuhteet myös Vanhan talvitien ja Työpajankadun lähei-
syydessä.

Tukkutorin pakastamo korvataan uudella pakastamolla, jolloin lai-
toksen nykyiset ammoniakin käyttöön liittyvät riskit poistuvat. Etäi-
syys Hanasaaren energiahuoltoalueeseen on riittävä. Asema-
kaava luo edellytykset terveellisyyden ja turvallisuuden toetutumi-
seen myös laitosturvallisuuden ja laitosten ympäristövaikutusten
suhteen.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 650 asukkaalle ja
työpaikkarakentamisen n. 2100 työpaikkaa varten.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee seuraavat erityistavoitteet:

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

 Alueidenkäytön suunnittelussa pilaantuneen maa-alueen
puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan to-
teuttamistoimiin.

 Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja il-
man epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vä-
hentämään jo olemassa olevia haittoja.

Kaavaratkaisua koskee seuraavat Helsingin seudun erityiskysy-
mykset -erityistavoitteet:

 Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliiken-
teen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia.

Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu alu-
een suunnittelemista tehokkaaksi ja keskustamaiseksi raken-
teeksi, jolla tuetaan joukkoliikenteen hyödyntämismahdollisuuksia.
Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-
dassa asemakaavan kuvaus.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

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

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

Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on työpaikka-alue,
teollisuus-/toimisto-/satama-aluetta. Aluetta kehitetään tuotannon
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ja varastoinnin, palvelu- ja toimisto sekä satamatoimintojen käyt-
töön. Lisäksi alueelle saa rakentaa tiloja julkisten palvelujen, yh-
dyskuntateknisen huollon, virkistyksen ja liikenteen käyttöön. Nyt
laadittu kaavaratkaisu poikkeaa yleiskaavasta siten, että alueella
on osittain myös asuinrakentamista. Asuinrakentamisen määrä on
kuitenkin korttelin kokonaisrakennusoikeuteen nähden vähäistä.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on liike- ja palvelukeskustan aluetta (C1). Nyt
laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavan mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on pieneltä osin kan-
takaupungin pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on
maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 11626 (tullut voimaan
3.8.2007). Kaavan mukaan alue on toimitilarakennusten kortteli-
aluetta (KTY) ja jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katua,
jolla huoltoajo on sallittu.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-
teriin.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 3.3.2016.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Korttelin rakennukset ovat yk-
sityisessä omistuksessa.

Muut lähtökohdat

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

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta
sekä tonttien 10575/1 ja 33 osalta tontin haltijan hakemuksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä
seuraavien viranomaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 pelastuslaitos
 tukkutori
 ympäristökeskus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnosaineiston nähtävilläolo

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

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 21.4. 12.5.2016 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Vallilan kirjastossa, Päijänteentie 5
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston kannanotto kohdistui puu-
paaluille perustettuihin rakennuksiin ja alueen orsi- ja pohjaveden
korkeustasoon.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen kannanotossa todetaan, että tek-
nisen alan toimitilarakennuksen hankesuunnitelma on valmistu-
massa. Korttelin 10591 osalta todetaan, että suunnitelmaa tulisi
olla mahdollista kehittää monilta osin sekä ehdotusvaiheen, että
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myöhemmän rakennussuunnitteluvaiheen aikana. Osa polkupyö-
räpaikoista tulisi voida sijoittaa viereiselle katualueelle. Ajoliitty-
män ja -rampin toteutusedellytykset Vanhan talvitien puolelle,
sekä huollon ja poistumisreittien järjestäminen Yrittäjätalon tontin
kautta tulee varmistaa.

Pelastuslaitos toteaa, että jatkosuunnittelua tulee tehdä yhteis-
työssä pelastuslaitoksen kanssa.

Rakennusvalvontaviraston kannanotossa todetaan, että kaavan
merkinnät ovat hyvin tarkkoja. Osaa kaavamääräyksistä tulisi väl-
jentää (julkisivumateriaalit, räystäskorkeudet, maanalaisten pysä-
köintitilojen laajuus), osa määräyksistä poistaa (tonttien rajasei-
nät, varasto- ja huoltotilat ja joitain määräyksiä lisätä (useamman
kellarikerroksen salliminen, istutettavaksi määrättävien alueiden
selitys). IV-konehuoneet tulee huomioida rakennusten koroissa ja
kerrosluvuissa.

Rakennusviraston kannanotossa todetaan, että katualueiden ma-
teriaalimääritykset tulee poistaa ja että yleiset leikkipaikat sijaitse-
vat aina puistoalueella. Lisäksi asemakaavassa tulee osoittaa ka-
tualueen maanvaraiseksi jätettävät osat.

Tukkutorin kannanotossa tuotiin esiin tukkualueen ympärivuoro-
kautiset suurehkot liikennevirrat.

Ympäristökeskuksen kannanotossa todettiin, että jatkosuunnitte-
lussa tulee kokonaisvaltaisesti ottaa huomioon ilmastonmuutok-
sen hillintä ja siihen sopeutuminen. Kaava-alueella tulee mahdol-
listaa aurinkoenergian hyödyntäminen. Kaava-alueen hulevesien
hallinnassa tulee varautua lisääntyvien rankkasateiden aiheutta-
miin tulviin. Viherkertoimen käytöstä olisi hyvä määrätä asema-
kaavassa. Pysäköintiratkaisuilla tulee kannustaa kestävien liikku-
mismuotojen käyttöön. Pyöräpysäköinnin määrä vaikuttaa pie-
neltä. Meluselvityksessä tulee ottaa huomioon tilanne, jossa Sör-
näistentunneli ei ole toteutunut. Lisäksi tulee arvioida mahdollinen
tärinä- ja/tai runkoääniselvityksen tarve. Entisen makkaratehtaan
osalta tulee varmistua siitä, että rakenteista ei aiheudu tulevassa
käytössä terveys- tai viihtyisyyshaittaa.

HSY vesihuollon kannanotto kohdistui vesihuollon huomioimiseen
ja johtosiirtojen kustannusarvioon. Helen Oy:llä ei ollut lausutta-
vaa asiasta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta kos-
kevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huo-
mioon kaavatyössä siten, että map-merkintää ja kellarien rakenta-
mista koskevia määräyksiä on täsmennetty, julkisivumateriaaleja
koskevaa määräystä väljennetty, leikkipaikka ja katualueen mate-
riaaleja koskevat määräykset poistettu, melua ja ilmanlaatua sekä
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tontin 10591/1 huoltoa ja pelastusreittejä koskevat määräykset li-
sätty ja selostusta täydennetty.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta kos-
kevia mielipidekirjeitä saapui 1 kpl.

Mielipide kohdistui kaavamuutosalueella sijaitsevan taiteilijatalon
huolto- ja pelastusajoneuvoliikenteeseen, ympäristön korkotasoi-
hin, korttelin 10592 uudisrakennusten julkisivuväritykseen sekä
taiteilijatalon toimintaan liittyvän asumisen sallimiseen rakennuk-
sessa.

Mielipide on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kaavakartan
merkintöjä korkotasoista on täydennetty, kaavakarttaan on lisätty
määräys "Tontilla 10592/1 saa enintään 5 % kerrosalasta olla tai-
teilijatalon toimintaan liittyvää asumista" sekä määräys "Raken-
nusten julkisivujen tulee olla pääosin paikalla muurattua poltettua
tiiltä ja lasia. Korttelissa 10592 tiilen tulee olla valkoista".

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Asemakaavan muutosehdotus poikkeaa maankäytölliseltä ratkai-
sultaan nähtävillä olleesta muutosluonnoksesta siten, että luon-
noksessa makkaratehtaan rakennus oli purkamisen sijaan esitetty
muutettavaksi asuin- ja toimitilakäyttöön. Lisäksi luonnoksessa
Vanhan talvitien varteen oli esitetty hybridikortteleita, joissa Van-
han talvitien varteen sijoittuva toimitilarakentaminen suojasi asuin-
rakennuksia Vanhan talvitien liikenteen sekä tukkutorin aiheutta-
milta haitoilta.

Ehdotuksen ratkaisuun päädyttiin entisen makkaratehtaan osalta
sen puupaaluperustuksesta, matalasta kerroskorkeudesta ja julki-
sivurakenteesta johtuen. Vanhan talvitien varressa asuminen ja
toimitila päädyttiin keskittämään suurempiin yksiköihin, jotta toimi-
tilarakennukseen saatiin suuremmat yhtenäiset kerrostasot. Rat-
kaisussa asumista suojataan Vanhan talvitien häiriöiltä teknisin
ratkaisuin sekä asuntojen suuntaamisen keinoin.

Pysäköinnin osalta on tutkittu vaihtoehtoja joissa rakennettaisiin
yksi laaja pysäköintikerros sekä erilaisia useampaan tasoon ra-
kennettavia malleja. Pysäköintiratkaisua tullaan tarkentamaan jat-
kosuunnittelun yhteydessä. Asemakaavan muutosehdotus on laa-
dittu pysäköinnin osalta joustavaksi siten, että se mahdollistaa eri-
laisia maanalaisia pysäköintiratkaisuja laajasti.
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Kaavaehdotuksen käsittely

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle
8.11.2016 ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaa-
van muutosehdotuksen hyväksymistä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 2.12.2016 9.1.2017

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus.

Muistutus kohdistui kaavamuutosalueella sijaitsevan taiteilijatalon
huoltoajon huomioimiseen, luonnonvalon saamisen turvaamiseen,
viereisen maanpinnan korkotasoon sekä rakennuksen puupaalu-
perustusten huomioimiseen.

Kirjeet

Nähtävilläoloajan ulkopuolella on saapunut 1 kirje. Kirje kohdistui
nykyisten käyttötarkoitusten sallimiseen tontilla 10575/30 siltä va-
ralta, että muutos asumiseen ei tapahdu heti.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
 kiinteistölautakunta
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristölautakunta

Yhteenveto lausunnoista

Ympäristölautakunnan lausunto kohdistui ilmastonmuutoksen hil-
lintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, uusiutuvaan ener-
giaan, viherkertoimeen sekä tukkutorialueen melulähteisiin. Helen
Sähköverkko Oy:n lausunto kohdistui Työpajanpiha-katualueen
kautta osoitteeseen Verkkosaarenkatu 5 johtavaan kaapelireittiin
ja jakelumuuntamoiden sijoittumiseen alueelle.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: rakennusvalvon-
tavirasto, tukkutori
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin on esitetty vuorovaikutus-
raportissa.

Muistutuksessa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon,
kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka eivät olennaisesti
muuta kaavaehdotuksen sisältöä.

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

Muistutuksen johdosta:
 Asemakaavaan on lisätty merkintä ajo2: "Huoltoajolle va-

rattava tonttien 10592/1 ja 2 yhteiskäyttöinen alue. Alueella
olevalle tontin rajalle ei saa rakentaa kulkua haittaavia ra-
kenteita."

 Asemakaavaa on muutettu siten, että idänpuoleista tontilla
10592/2 olevaa rakennusta on porrastettu. Rakennuksen
pohjoispääty saa olla enintään kaksi kerrosta korkea. Sa-
malla tontin 10592/2 rakennusoikeutta on vähennetty 250
k-m2.

Kirjeen johdosta:
 Asemakaavaan on lisätty määräys: " Tontilla 10575/30 saa

olemassa olevaan rakennukseen rakentaa tiloja toimistoja,
varastointia ja julkisia palveluja varten."

Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta:
 Asemakaavaan on lisätty määräys: "Aurinkopaneeleita on

hyödynnettävä osana rakennuksen energiajärjestelmää."
 Asemakaavaan on lisätty määräys: " Suunnittelussa tulee

esittää Helsingin viherkertoimen mukainen vihertehokkuus
ja pyrkiä saavuttamaan asetettu tavoiteluku."

 Selostuksen liitteeksi on lisätty kaavio: esimerkki viherker-
toimen tavoitetason saavuttamiseksi tehtävistä suunnittelu-
ratkaisuista.

 Selostusta on täydennetty ympäristöhäiriöiden osalta.

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta:
 Asemakaavassa katualueelle osoitettua maanalaisten tilo-

jen rakentamisen mahdollistavaa rajausta map on pienen-
netty siten, että Työpajanpihan pohjoisosa jää sen ulko-
puolelle.

 Asemakaavaan on lisätty määräys: "Kaikissa kortteleissa
tulee varautua alueellista tarvetta palvelevien jakelumuun-
tamoiden rakentamiseen. Jakelumuuntamot tulee sijoittaa
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tulvavesirajan yläpuolelle ja ne on integroitava rakennuk-
siin."

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 Tontin10575/30 rakennusoikeutta on vähennetty 200 k-m2

pyöräpysäköinnin ja tarvittavien teknisten tilojen toteutta-
misedellytysten parantamiseksi.

 Asemakaavassa katualueelle osoitettuun maanalaisten tilo-
jen rakentamisen mahdollistavaan rajaukseen map on li-
sätty merkinnät tonteista, joiden tiloja alueelle ensisijaisesti
sijoitetaan.

 Tonteille 10575/30 ja 10592/2 on lisätty ulkoseinien ääne-
neristävyyden osoittava merkintä Vanhan talvitien puoleis-
ten rakennusten päätyihin.

 Toimistotonttien pysäköintipaikkojen määrästä on poistettu
vähimmäismäärä.

 Toimistotonttien polkupyöräpaikkoja koskeva määräys
"Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen määrä on
1 pp/50 m2 toimistokerrosalaa." on muutettu muotoon "Pol-
kupyöräpaikkojen määrä on 1pp/50 m2 toimistokerrosalaa.

 Asemakaavaan on katualueelle lisätty merkintä istutetta-
vista puista.

 Tontilla 10591/1 on rakennuksen erikorkuisten osien ra-
jauksia muutettu ja kahden rakennuksen osan osalta vesi-
katon ylimmän kohdan suurin sallittu likimääräinen kor-
keusasema muutettu luvusta +24.6 lukuun +19.5.

 Kaavaselostusta on täsmennetty kerroslukujen, viherkertoi-
men ja pysäköintiratkaisun osalta.

 Kaavaselostuksen liitteenä oleva kaupunkiympäristötalon
viitesuunnitelma sekä sen laatineen suunnittelijan tiedot on
päivitetty.

 Kaavaselostuksen liitteenä oleva pelastusajokaavio on päi-
vitetty.

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden
osalta. Lisäksi kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tar-
kistuksia.
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Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 8.11.2016 päivätyn ja 14.3.2017 muutetun 10. kaupungin-

osan (Sörnäinen) korttelin 10575 tonttien 3, 4, 5, 27 ja 28,
korttelin 10576 tonttien 7 ja 8 sekä katualueen asemakaa-
van muutosehdotuksen nro 12390 hyväksymistä.

Helsingissä 14.3.2017

Olavi Veltheim
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Ksv:n hankenro 0953_2
HEL 2016-003052

7.4.2016 Oas 1239-00/16

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

KORTTELEIDEN 10575 JA 10576 ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Hermannin rantatien, Vanhan talvitien, Verkkosaarenkadun ja Työ-
pajankadun rajaamalle alueelle suunnitellaan toimitiloja ja asun-
toja.

Suunnittelun tavoitteet ja alue
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Asemakaavan muutos koskee kortteleita 10575 ja 10576. Tavoitteena
on mahdollistaa kaupungin teknisen viraston, asuntojen ja toimitilojen
rakentaminen. Nykyinen toimitilarakennus osoitteessa Vanha talvitie 5
ja varastorakennus osoitteessa Hermannin rantatie 4 puretaan, lisäksi
mahdollistetaan entisen makkaratehtaan rakennuksen osittainen muut-
taminen asuinkäyttöön.

Tavoitteena on keskustakorttelit, joissa yhdistyvät julkiset toiminnot, toi-
mitilat, liiketilat sekä asuminen. Monipuolisten toimintojen ja tehokkaan
maankäytön yhdistelmällä tavoitellaan aamusta iltaan aktiivista ja elä-
vää aluetta, joka toimii osana Kalasataman keskustaa. Alueen keskiosa
avataan julkiseen käyttöön katuaukiona.

Alueelle arvioidaan tulevan n. 450 uutta asukasta ja 2 300 uutta työ-
paikkaa.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(kaavaluonnos ja selostusluonnos) on esillä 21.4.–12.5.2016 seuraa-
vissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Vallilan kirjastossa, Päijänteentie 5
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

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

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnok-
sesta pyydetään esittämään viimeistään 12.5.2016.

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

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset
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 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry
 Kallio-seura
 Hermanni-Vallila seura
 Helsingin Yrittäjät
 Helsingin Vanhankaupungin Yrittäjät ry
 Helsingin seudun kauppakamari

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 ympäristökeskus
 tukkutori

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan ja liikenteeseen. Kaupunkikuvaa
arvioidaan 3d-mallilla ja näkymäkuvilla. Liikenteen osalta tarkastellaan
vaihtoehtoisia pysäköintiratkaisuja. Meluolosuhteita arvioidaan melu-
mallinnuksella. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun
osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä melumallinnuksen osalta asi-
aan perehtynyt konsultti.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavoitus on tullut vireille kaupun-
kisuunnitteluviraston aloitteesta sekä tonttien 10575/1 ja 33 osalta ton-
tin haltijan aloitteesta.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2007) alue on merkitty toimitilara-
kennusten korttelialueeksi.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty työpaikka-alueeksi, teollisuus/toi-
misto/satama.

Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015) alue on merkitty
liike- ja palvelukeskusta-alueeksi.
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Alueella sijaitsee nykyisin Yrittäjätalo osoitteessa Hermannin rantatie 2,
arkistokäytössä oleva entinen makkaratehdas osoitteessa Työpajan-
katu 6, taiteilijatiloina toimiva suojeltu entinen teollisuusrakennus osoit-
teessa Verkkosaarenkatu 1 sekä purettaviksi suunnitellut rakennukset;
toimitilarakennus osoitteessa Vanha talvitie 5 sekä varastorakennus
osoitteessa Hermannin rantatie 4. Alueen keskiosa on pääosin rakenta-
matonta tonttimaata, jota on käytetty pysäköintikenttänä.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Tuukka Linnas, arkkitehti, p. (09) 310 37308, tuukka.linnas@hel.fi

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

Teknistaloudelliset asiat
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37325,
helena.farkkila-korjus@hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37252,
mikko.juvonen@hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37251,
jouni.kilpinen@hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi- insinööri, p. (09) 310 37250,
kaarina.laakso@hel.fi

Julkiset ulkotilat
Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37257,
jouni.heinanen@hel.fi

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

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta sekä tonttien 10575 / 1 ja 33
osalta tontin haltijan aloitteesta

•suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa

OAS ja luonnos

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

•OAS ja kaavaluonnos nähtävillä 21.4.–12.5.2016
•OAS:sta ja kaavaluonnoksesta on  mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta syksyllä 2016
•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla

•viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus
•tarvittaessa lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Hyväksyminen

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















Asemakaavan nro 11626 osa, jonka asemakaavan muutos nro 12390 voimaantullessaan kumoaa.
Del av detaljplan nr 11626 som upphävs då detaljplaneändringen nr 12390 träder i kraft.

Poistuvat merkinnät ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
De strukna beteckningarna är i annan skala än detaljplaneändringen.





VIRKISTYSALUE

KERROSTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN / TOIMITILA

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE VESIALUE

Toimitilavaltaisena kehitettävä alue.

Helsinki-puistona kehitettävä alue. KESKUSPUISTON ALUE

PIENTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN

LIIKENNEALUE

SATAMA-ALUE

SOTILASALUEHALLINNON JA JULKISTEN
PALVELUJEN ALUE

SUUNNITTELUALUE

SELVITYSALUE, JONKA MAANKÄYTTÖ
RATKAISTAAN YLEISKAAVALLA TAI
OSAYLEISKAAVALLA

PÄÄKATU
METRO TAI RAUTATIE ASEMINEEN

MOOTTORIKATU
TYÖPAIKKA-ALUE, TEOLLISUUS /
TOIMISTO / SATAMA

TEKNISEN HUOLLON ALUE

KAUPUNKIPUISTO

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

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

Ympärivuotisena tivolialueena
kehitettävä alue. Ekoasumisen
kokeilualue. MAAILMANPERINTÖKOHDE

KULTTUURIHISTORIALLISESTI, RAKENNUS-
TAITEELLISESTI JA MAISEMAKULTTUURIN
KANNALTA MERKITTÄVÄ ALUE

PÄÄLIIKENNEVERKON MAAN-
ALAINEN OSUUS
VIIRA, NOPEAN RAITIOTIEN VARAUS

KÄVELYKESKUSTA

Ote yleiskaava 2002:sta
Liite selostukseen nro 12390

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kalasatama – Malmi-projekti



Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Liite selostukseen nro 12390

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kalasatama – Malmi-projekti

Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

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.

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys





MERKINNÄT

Taajamatoimintojen alue

Keskustatoimintojen alue

Virkistysalue

Viheryhteystarve

Luonnonsuojelualue

Energia- ja/tai jätehuoltoon varattu alue

Yhdyskuntateknisen huollon alue

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

Moottoriväylä

Valtatie/Kantatie

Eritasoliittymä

Päärata

400 kV voimalinja
Raakavesitunneli
Jätevesitunneli

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu
alue

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeä alue, tie tai kohde

Valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös

Ote maakuntakaavasta
Liite selostukseen nro 12390

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kalasatama – Malmi-projekti



Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta
Liite selostukseen nro 12390

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kalasatama – Malmi-projekti



Taajamatoimintojen alue

Tiivistettävä alue

Taajamatoimintojen tai työpaikka-
alueiden reservialue
Raideliikenteeseen tukeutuva
taajamatoimintojen alue

Raideliikenteeseen tukeutuva
asemanseudun kehittämisalue
Kylä

Palvelujen alue

Keskustatoimintojen alue,
valtakunnan keskus
Keskustatoimintojen alue,
seutukeskus
Keskustatoimintojen alue

Merkitykseltään seudullinen
vähittäiskaupan suuryksikkö

Työpaikka-alue

Teollisuusalue

Virkistysalue

Viheryhteystarve

Luonnonsuojelualue

Puolustusvoimien alue

Puolustusvoimien alue, jonka
toissijainen käyttötarkoitus on virkistys-,
matkailu- ja/tai koulutustoiminta
Moottoriväylä

Valtatie / Kantatie

Seututie

Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta
määräykset
Liite selostukseen nro 12390

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kalasatama–Malmi-projekti

Yhdystie

Eritasoliittymä

Päärata

Yhdysrata

Liikennetunneli

Liikennetunnelin ohjeellinen
linjaus

Liikenneväylän katkoviivamerkintä
osoittaa vaihtoehtoisen ratkaisun
tai ohjeellisen linjauksen

Liikenteen yhteystarve

Joukkoliikenteen vaihtopaikka

Liityntäpysäköintipaikka

Pääkaupunkiseudun poikittainen
joukkoliikenteen yhteysväli

Ulkoilureitti

400 kV voimajohto

110 kV voimajohto

110 kV voimajohdon ohjeellinen
linjaus

Estlink 1

Estlink 2

110 kV voimajohdon tai merkittävän
merikaapelin yhteystarve

Energiahuollon alue

Siirtoviemäri

Siirtoviemärin ohjeellinen linjaus

Maakaasun runkoputki

Lentomelualue M (LAeq 7-22 yli 55db)

Puolustusvoimien melualue
(LAeq 7-22 yli 55 db)
Natura 2000 verkostoon
kuuluva tai ehdotettu alue

Kulttuuriympäristön vaalimisen kan-
nalta tärkeä alue, tie tai kohde,valta-
kunnallisesti merkittävä (RKY 2009)

Arvokas harjualue tai muu
geologinen muodostuma

Kunnan raja 1.1.2013



Helsingin maanalainen yleiskaava
Liite selostukseen nro 12390

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kalasatama - Malmi-projekti



Helsingin maanalainen yleiskaava, määräykset Liite selostukseen nro 12390

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



KOKO KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT
SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET

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

Kalliotekninen rakennettavuus tulee varmistaa
riittävin tutkimuksin.

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

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

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

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

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

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

Helsingin maanalainen yleiskaava, määräykset Liite selostukseen nro 12390
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ENNUSTETILANNE
Ajoneuvoliikenne Sörnäisten tunneli toteutettu
Tukkutorin rakennusten lauhduttimet

  Päiväajan keskiäänitaso  LAeq (7 - 22)

Laskentakorkeus + 2,0 m
Laskentahila 5 x 5 m

Kortteleiden 10575 ja 10 576 asemakaavan muutos
Meluselvitys
Sörnäinen

Pvm

14.9.2016

Suunn.

Mattila

Mittakaava

1:1 200

Kuva

1.1

         ... 50.0 dB
 50.0 ... 55.0 dB
 55.0 ... 60.0 dB
 60.0 ... 65.0 dB
 65.0 ... 70.0 dB
 70.0 ... 75.0 dB
 75.0 dB ...
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ENNUSTETILANNE
Ajoneuvoliikenne Sörnäisten tunneli toteutettu
Tukkutorin rakennusten lauhduttimet

  Yöajan keskiäänitaso  LAeq (22 - 7)

Laskentakorkeus + 2,0 m
Laskentahila 5 x 5 m

Kortteleiden 10575 ja 10 576 asemakaavan muutos
Meluselvitys
Sörnäinen

Pvm

14.9.2016

Suunn.

Mattila

Mittakaava

1:1 200

Kuva

1.2

         ... 50.0 dB
 50.0 ... 55.0 dB
 55.0 ... 60.0 dB
 60.0 ... 65.0 dB
 65.0 ... 70.0 dB
 70.0 ... 75.0 dB
 75.0 dB ...
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ENNUSTETILANNE
Ajoneuvoliikenne Sörnäisten tunnelia ei toteutettu
Tukkutorin rakennusten lauhduttimet

  Päiväajan keskiäänitaso  LAeq (7 - 22)

Laskentakorkeus + 2,0 m
Laskentahila 5 x 5 m

Kortteleiden 10575 ja 10 576 asemakaavan muutos
Meluselvitys
Sörnäinen

Pvm

14.9.2016

Suunn.

Mattila

Mittakaava

1:1 200

Kuva

2.1

         ... 50.0 dB
 50.0 ... 55.0 dB
 55.0 ... 60.0 dB
 60.0 ... 65.0 dB
 65.0 ... 70.0 dB
 70.0 ... 75.0 dB
 75.0 dB ...
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ENNUSTETILANNE
Ajoneuvoliikenne Sörnäisten tunnelia ei toteutettu
Tukkutorin rakennusten lauhduttimet

  Yöajan keskiäänitaso  LAeq (22 - 7)

Laskentakorkeus + 2,0 m
Laskentahila 5 x 5 m

Kortteleiden 10575 ja 10 576 asemakaavan muutos
Meluselvitys
Sörnäinen

Pvm

14.9.2016

Suunn.

Mattila

Mittakaava

1:1 200

Kuva

2.2

         ... 50.0 dB
 50.0 ... 55.0 dB
 55.0 ... 60.0 dB
 60.0 ... 65.0 dB
 65.0 ... 70.0 dB
 70.0 ... 75.0 dB
 75.0 dB ...
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ENNUSTETILANNE
Ajoneuvoliikenne ja raitiotie Sörnäisten tunneli toteutettu
Tukkutorin rakennusten lauhduttimet

  Päiväajan keskiäänitaso  LAeq (7 - 22)

Laskentakorkeus + 2,0 m
Laskentahila 5 x 5 m

Kortteleiden 10575 ja 10 576 asemakaavan muutos
Meluselvitys
Sörnäinen

Pvm

14.9.2016

Suunn.

Mattila

Mittakaava

1:1 200

Kuva

3.1

         ... 50.0 dB
 50.0 ... 55.0 dB
 55.0 ... 60.0 dB
 60.0 ... 65.0 dB
 65.0 ... 70.0 dB
 70.0 ... 75.0 dB
 75.0 dB ...
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ENNUSTETILANNE
Ajoneuvoliikenne ja raitiotie Sörnäisten tunneli toteutettu
Tukkutorin rakennusten lauhduttimet

  Yöajan keskiäänitaso  LAeq (22 - 7)

Laskentakorkeus + 2,0 m
Laskentahila 5 x 5 m

Kortteleiden 10575 ja 10 576 asemakaavan muutos
Meluselvitys
Sörnäinen

Pvm

14.9.2016

Suunn.

Mattila

Mittakaava

1:1 200

Kuva

3.2

         ... 50.0 dB
 50.0 ... 55.0 dB
 55.0 ... 60.0 dB
 60.0 ... 65.0 dB
 65.0 ... 70.0 dB
 70.0 ... 75.0 dB
 75.0 dB ...
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ENNUSTETILANNE
Ajoneuvoliikenne ja raitiotie Sörnäisten tunnelia ei toteutettu
Tukkutorin rakennusten lauhduttimet
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ENNUSTETILANNE, korttelissa 10575 Makkaratehtaan rakennus
Ajoneuvoliikenne ja raitiotie Sörnäisten tunnelia ei toteutettu
Tukkutorin rakennusten lauhduttimet
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Ajoneuvoliikenne ja raitiotie Sörnäisten tunnelia ei toteutettu
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Raitiotieliikenne
Tukkutorin rakennusten lauhduttimet
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K A U P U N K I Y M P Ä R I S T Ö T A L O
Ehdotussuunnitelma
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K AT UPERS PEK TIIVI  TYÖPAJAN K A DULTA
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LINTU PERSPEK TI IVI  E TELÄSTA

LINTU PERSPEK TI IVI  PO HJOISESTA



2 5 . 0 1 . 2 0 1 7  L A H D E L M A  &  M A H L A M Ä K I  A R C H I T E C T S 9

204 hlö

T YÖ S K ENT E LY

Y H T EI STI L AT

T EK N IS ET-  /A P UT I L AT

L I IK EN NE
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+14,500

+19,100
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LEIKK AUS B - B 1/40 0
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1 PUHTAAKSIMUURATTU TIILI
2 IKKUNA/LASI
3 KUULTOKÄSITELTY PUU
4 PATINOITU METALLI
5 LUONNONKIVILAATTA
6 REGLIT-LASILANKKU
7 TAUSTAMAALATTU LASI
8 ALUMIINISÄLEIKKÖ

1

1 6 7/8 AURINKOSUOJAMARKIISI3/4/5

3/4/5 6 7/8

2

2

JULKISIV U POHJOISEEN 1/4 0 0

 JU LKISIVU LÄ NTEEN 1/400
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YL EISÖAULA /N ÄY T TELY TI L A



2 5 . 0 1 . 2 0 1 7  L A H D E L M A  &  M A H L A M Ä K I  A R C H I T E C T S 23

K AT UPERSPEK TIIV I  TYÖPAJANPIHA LTA




















































































