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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee katu- ja vesialu-
etta, joka sijaitsee Hakaniemenrannassa, Kallion Siltasaaressa.
Kaavaratkaisu mahdollistaa hotellin, katuaukion ja julkisen rannan
rakentamisen pääosin täyttömaalle Siltavuorensalmen pohjoisran-
nalla.

Kaavaratkaisu on ensimmäinen osa Hakaniemenrannan ja Sör-
näistenrannan asemakaavakokonaisuutta, jonka tavoitteena on
parantaa alueen joukkoliikenneyhteyksiä, tiivistää kaupunkiraken-
netta ja mahdollistaa kaupunkilaisille uutta julkista rantaa.

Alueelle on suunniteltu hotellirakennusten korttelialue, katuaukio
hotellin saattoliikenteelle ja julkista rantaa jalankululle sekä oles-
keluun kaupunkilaisille. Uutta kerrosalaa muodostuu 14 500 k-m2.

Kaavaratkaisulla mahdollistetaan tontin suunnitteluvarauksen hy-
väksymisen yhteydessä vaaditun arkkitehtuurikutsukilpailun voit-
taneen ehdotuksen mukainen ratkaisu.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nyt
jäsentymätön ranta muuttuu suunnitelluksi. Näkymät ja valaistus-
olosuhteet Hakaniementorilla sekä Hakaniemenranta -kadun poh-
joispuolisissa asuinkortteleissa muuttuvat. Siltavuorensalmen ve-
sialueen ranta siirtyy täyttöjen myötä.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin neljä muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset
kohdistuivat hotellirakennuksen arkkitehtuuriin, sijaintiin sekä kaa-
vaprosessin lainmukaisuuteen. Lisäksi kiinnitettiin huomiota ra-
kentamisaikaisten vaikutusten huomioimiseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat metroliikenteen huo-
mioimiseen rakentamisaikana, rakentamisen vaikutuksiin arvok-
kaassa kulttuuriympäristössä, ympäristön ilmanlaadun huomioimi-
seen rakennuksessa sekä ruoppausten ja täyttöjen vaikutusten
tarkempaan arviointiin.

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

Tavoitteet

Hakaniemen hotellin asemakaavan muutos on osa suurempaa
Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaavaa ja asema-
kaavan muutosta. Tavoitteena on, että Hakaniemenrantaa kehite-
tään kaupunkikuvallisesti laadukkaana sekä toiminnallisesti se-
koittuneena ympäristönä, joukkoliikenteen toiminnan edellytyksiä
sekä alueen liikenneyhteyksiä parannetaan ja rannat varataan jul-
kiseen käyttöön. Nyt jäsentymätön ranta muuttuu rakennetuksi ja
rannat varataan kävely- ja oleskelukäyttöön. Tavoitteena on tiivis-
tää kaupunkirakennetta keskeisen joukkoliikenteen solmukohdan
ympäristössä.

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa hotelli Hakaniemen-
rantaan, osittain täyttömaalle sekä julkista uutta rantaa. Hotelli si-
jaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla saavuttaessa
keskustan suunnasta Pitkällesillalle sekä Hakaniementorin ja
Kruununhaan Siltavuorenrannan suunnasta. Hotellihanke toimii
aloituskorttelina alueen kehittymiselle. Hotellista järjestetyn arkki-
tehtuurikutsukilpailun voitti Snøhetta ehdotuksellaan Hilbert’s Ho-
tel, jonka pohjalta asemakaavan muutos valmistellaan.

Toteutuessaan hotelli tukee Hakaniementorin ympäristön toimin-
nallista kokonaisuutta sekä parantaa alueen kaupunkikuvaa. Sa-
malla se toimii Hakaniemenrannan täydennysrakentamisen aloi-
tuskorttelina ja tuo alueelle palveluita.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että tiivistetään kaupunkirakennetta keskus-
toissa, vahvistetaan Helsingin merellistä identiteettiä ja kehitetään
kaupunginosia toiminnoiltaan monipuolisina.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 15 812 m2.

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 14 500 k-m2.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Hakaniementori on Kallion kaupunginosan tärkein toritila ja tapah-
tumapaikka, jonka historia liittyy suomalaisen työväenliikkeen his-
toriaan. Hakaniementori liittyy Siltasaarenkatu-Unioninkatu -akse-
lin arvokkaaseen tilasarjaan. Torilla on vilkasta toritoimintaa sekä
1912 valmistunut Hakaniemen kauppahalli, joka on edelleen alku-
peräisessä käytössään. Hallia remontoidaan vuosina 2018–2021,
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jonka aikana hallitoiminta sijoittuu torille sijoitettuun väliaikaiseen
hallirakennukseen.

Alueen rakennuskanta on kerroksellista ja alueen kaupunkitila on
muuttunut rakennuskannan uusimisen vuoksi moneen kertaan.

Nykyisin Hakaniementori on merkittävä joukkoliikenteen solmu-
kohta, jossa metro, useat raitiotielinjat sekä bussireitit risteävät.
Tulevaisuudessa Hakaniemi on yksi Pisararadan pysäkeistä ja
Hakaniemenrantaan sijoittuu Kruunusillat -pikaraitiotie.

Kaava-alue sijoittuu Hakaniementorin kaakkoispuolelle Siltavuo-
rensalmen rantaan. Suunnittelualue on pääosin vesialuetta. Alu-
eella on nykyisin Hakaniemenrannan jalankulkualue, rantaraken-
teet mahdollistavat veneiden kiinnittymisen sekä puinen laituri
joka mahdollistaa lauttaliikenteen.

Kaavaratkaisu on osa suurempaa Hakaniemenrannan asemakaa-
vakokonaisuutta, jossa alueelle mahdollistetaan uusi Hakanie-
mensillan linjaus, Kruunusillat -pikaraitiotieyhteys Hakaniemen-
rantaan, julkista rantaa sekä uusia asuinkerrostalokortteleita.

Suunnittelualueen ympäristö sekä osa suunnittelualuetta ovat osa
maakunnallisesti arvokasta kulttuuriperintökohdetta Helsingin em-
pire-keskusta ja kivikaupunki.

Kaava-alueesta etelään sijaitsee osa Museoviraston RKY-2009
kohdeluetteloon kuuluvan Helsingin yliopistorakennukset (keskus-
takampus) kokonaisuutta. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijait-
see Museoviraston RKY-2009 kohdeluetteloon kuuluva Osuusliik-
keiden ja teollisuuden Sörnäinen.

Hotellirakennusten korttelialue (KL-1)

Muodostuva kortteli 11208 on osoitettu kahdeksan kerrosta korke-
alle hotellirakennukselle. Ensimmäiseen kerrokseen tulee sijoittaa
kaikille avointa kahvila- ja ravintolatilaa. Kattokerrokseen on ra-
kennettava julkisesti käytössä oleva terassi.

Hotellin julkisivujen tulee olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia
ja julkisivumateriaaleina tulee käyttää pääosin lasia. Tekniset tilat
tulee integroida rakennukseen veistoksellisen yhtenäisen vesikat-
topinnan alle eikä niitä saa sijoittaa vesikaton yläpuolelle erillisiin
rakennusosiin. Jäte- ja muu huolto tulee sijoittaa rakennukseen.
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Liikenne

Lähtökohdat

Hakaniemenranta-niminen katu on alueen kokoojakatu, jonka
keskimääräinen liikennemäärä on nykyisellään 8 500 autoa vuo-
rokaudessa. Liikenne-ennusteessa vuodelle, uusien liikennejär-
jestelyjen myötä, 2040 Hakaniemenrantaan on arvioitu noin
16 400 ajon./vrk. ja jos Keskustatunneli toteutuu 9 400 ajon./vrk.

Kaavaratkaisu

Hakaniemen hotellin asemakaavan muutoksen liikenneratkaisu
perustuu Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan liikennesuunni-
telmaan. Alueen liikenneratkaisu tulee muuttumaan kokonaisuu-
dessaan Hakaniemenrannan asemakaavan muutosehdotuksen
yhteydessä. Alustavassa liikennesuunnitelmassa Hakaniemen-
rantaan mahdollistetaan pikaraitiotieyhteys ja Hakaniemensilta on
mahdollista toteuttaa nykyistä linjausta matalampana ja liittää lii-
kenneverkkoon tasoristeyksin.

Hotellin saatto- ja huoltoliikenne tapahtuu aukion kautta Hakanie-
menranta-kadulta. Pysäköintipaikkoja hotellitoiminnalle ei kaa-
vassa osoiteta.

Korttelialueelle 11208 sijoittuvan hotellirakennuksen pysäköinti tu-
keutunee alueen yleisiin pysäköintipaikkoihin ja -laitoksiin.

Autopaikkojen määrät:
Hotellit, enintään 1 ap/350 k-m2

Pyöräpaikkojen määrät:
Hotellit, vähintään 1 pp/500 k-m2

Työntekijöille tulee varata säältä suojattuja pyöräpaikkoja.

Pyöräpaikat suositellaan rakennettavaksi runkolukituksen mahdol-
listavina.

Tontille ajo ja huoltoajo tulee järjestää tontin itäpuolen katuaukion
kautta. Huolto tulee järjestää siten, ettei Hakaniemenranta-kadulla
jouduta huoltoautoilla (mm. jakeluautoilla) peruuttelemaan. Mah-
dollisia pelastuskaluston nostopaikkoja ei voida järjestää alueilta,
joissa on raitiotien ajolankoja. Muualla mahdolliset pelastusautolle
osoitetut nostopaikat tulee sijoittaa siten, että tilavarauksessa
huomioidaan kadunvarsipaikoitus.

Hakaniemenrantaan on suunnitteilla Kruunuvuoren pikaraitiotieyh-
teys. Uuden raitiotieyhteyden vuoksi katuaukion kautta tuleva
tonttiliikenne pääsee kääntymään ainoastaan Hakaniemenrantaa
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itään. Myös tontille johtavalle katuaukiolle pääsee ajamaan aino-
astaan suuntaisliittymästä lännestä Hakaniemenranta -katua.

Selostuksen liitteenä oleva liikennesuunnitelma on ote Hakanie-
men liikennekaavioluonnoksesta, jossa suunnitellaan laajemmin
alueen liikenteelliset ratkaisut, mm. Kruunuvuoren uusi raitiotieyh-
teys. Nämä liikenteelliset ratkaisut tarkentuvat ja ne päätetään
myöhemmin.

Palvelut

Lähtökohdat

Hakaniementori sekä Hakaniemen kauppahalli ympäröivine liike-
rakennuksineen muodostavan merkittävän kaupallisen keskitty-
män. Alueelle sijoittuu runsaasti erikoisliikkeitä, ravintoloita, kahvi-
loita sekä päivittäistavarakauppoja.

Kaava-alueella toimii tällä hetkellä reittivenelaituri, josta Korkea-
saaren lautta sekä itäisen saariston reittialus liikennöivät.

Kaavaratkaisu

Alueen palvelutaso paranee kun hotellirakennus valmistuu. Hotel-
lin katutasoon sijoittuu kahvila- ja ravintolapalveluita. Lisäksi kat-
toterassin yhteyteen on suunniteltu kaikille avointa kahvila- ja ra-
vintolatilaa.

Rannat säilyvät kaikille avoimina kävelyalueina.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa alueelle
sijoittuvan joukkoliikenneterminaalin takia. Kruunusillat-pikarai-
tiotieyhteyden pysäkit sijoittuvat kaava-alueen pohjoispuoliselle
katualueelle Hakaniemenranta-kadulle.

Luonnonympäristö

Alue on pääosin vesialuetta sekä pieniltä osin täyttömaata. Tällä
hetkellä koillisosassa kaava-aluetta sijaitsee puuistutuksia.

Ekologinen kestävyys

Asemakaavan tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta joukko-
liikenteen solmukohdissa sekä tukea sekoittunutta rakennetta. Ta-
voitteena on näin vähentää autoriippuvuutta. Lisäksi tavoitteena
on riittävän tehokas korttelirakenne.
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Kaavassa ennakoidaan muuttuvia ilmasto-olosuhteita ja suunni-
tellaan tulevaisuudessa menestyksekkäästi pärjäävää kaupunkia.
Suunnitelma vahvistaa osaltaan virkistys- ja kaupunkiluontover-
kostoa.

Suunnittelussa tulee esittää Helsingin viherkertoimen mukainen
vihertehokkuus ja pyrkiä saavuttamaan asetettu tavoiteluku.

Yhdyskuntatekninen huolto ja tulvasuojelu

Lähtökohdat

Kaava-alue on nykyisten yhdyskuntateknisen huollon verkostojen
piirissä. Alue sijaitsee viranomaisten määrittämällä meriveden tul-
vavaara-alueella.

Kaavaratkaisu

Hotellin liitospisteet yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin si-
jaitsevat lähellä Hakaniemenranta-kadulla. Hotellin itäpuolisen ka-
tuaukion kuivatusvedet tulee johtaa pohjoiseen pintavirtauksena
ja mahdollisesti sadevesiviemärillä, mikä vaikuttaa aukion tasauk-
seen jatkosuunnittelussa.

Meriveden korkeudelta suojautumisen jatkosuunnittelua varten
hotellin ns. alin suositeltava rakentamiskorkeus on +3.1 m
(N2000), Ympäristöopas 2014, Tulviin varautuminen rakentami-
sessa – Opas alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi
ranta-alueilla. Tämän tason alapuoliset tilat tulee toteuttaa vesitii-
viinä. Myöhemmin hotellitonttia ympäröivälle alueelle toteutetaan
alueellinen tulvantorjuntajärjestelmä, joka estää meriveden nou-
semisen tontille hotellin länsi-, itä- ja pohjoispuolitse. Järjestelmän
periaate on esitetty Hakaniemi-Merihaka-alueen kunnallistekni-
sessä yleissuunnitelmassa 16.9.2016.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Alue sijaitsee suunnitellun altaan osalta nykyisellä merialueella,
hotellitontin osalta suurimmaksi osaksi merialueella ja osin täyttö-
maalla sekä aukion osalta suurimmaksi osaksi täyttömaalla. Tule-
vat ranta-alueet sijaitsevat nykyisellä merialueella. Maanpinnan
korkeus tarkasteltavalla alueella vaihtelee välillä noin +0,0…+2,5
(N2000). Alimmillaan maanpinta on ranta-alueilla vesirajassa ja
korkeimmillaan nykyisten katujen kohdilla.

Alueen olemassa olevat täytöt ovat vanhoja. Hotellitontin ja Haka-
niementorin puoleinen ranta on ollut täytettynä jo 1930-luvulla,
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John Stenbergin ranta on rakennettu 1960-luvun lopulla. Täyt-
teenä on käytetty pohjatutkimusten perusteella hiekkaa, soraa
sekä paikoin myös louhetta. Pohjatutkimusten perusteella täyte-
kerrosten alle on jäänyt paikoin pehmeitä savi- ja silttikerrostumia.
Savi- ja silttikerrostumien alapuolella kallionpintaa peittää vaihte-
levan paksuinen hiekkakerros.

Tulevilla mereen täytettävillä alueilla merenpohjan korkeusasema
vaihtelee välillä noin -3…-5 (N2000). Ylimpänä maakerroksena
tulevilla merentäyttöalueilla on pohjatutkimusten perusteella noin
1…10 metriä paksu savikerros. Savikerroksen alapuolella on arvi-
olta 1…2,5 metrin paksuinen ja paikoin löyhä silttinen hiekkaker-
ros ja tämän alla kiinteä kallionpintaa peittävä moreenimuodos-
tuma. Porakonekairauksilla varmistetun kallionpinnan korkeus-
asema tarkasteltavalla alueella on vaihdellut välillä noin -2...-15
(N2000). Kallionpinta laskee nykyisen rannan suunnasta etelään
Siltavuorensalmelle päin.

Pohjavedenpintaa on havainnoitu alueen pohjoisosalla vuosina
1972–1978, pohjavedenpinta on vaihdellut välillä -0,27… +0,93.
Hakaniementorilla lähimmässä pohja- ja orsivedenhavaintopis-
teessä on pohjavedenpinta vuosina 1972–1985 vaihdellut tasovä-
lillä -1,09…+1,06 ja orsivedenpinta vuosina 1974–2017 on vaih-
dellut välillä < -0,19…+1,48.

Alueen läheisyydessä sijaitsee puupaaluille perustettuja raken-
nuksia. Orsi- ja pohjaveden pintaa ei saa pysyvästi alentaa. Ole-
massa oleville rakennuksille ja rakenteille ei saa aiheutua haittaa
työnaikaisesta pohjavedenalennuksesta.

Alueen pohjois- ja koillisreunalla sijaitsevat rantamuurit on raken-
nettu louhepenkereen varaan tehdylle arkkuperustukselle. Louhe-
penkereen alta on pyritty ruoppaamaan pehmeät maakerrokset
pois. Alueen vanhojen rantamuurirakenteiden perustaminen,
kunto ja kunnostustarve tulee selvittää tarkemman suunnittelun
yhteydessä.

John Stenbergin rannan alueella sekä nykyisen Merihaan alueilla
on aiemmin ollut metalli- ja konepajateollisuutta, joiden lisäksi alu-
eilla on ollut mm. rakennustuoteteollisuutta ja sitä palvelleita sata-
matoimintoja. Vesialueet ovat olleet teollisuuden ja yhdyskuntien
jätevesien päästöjen vaikutuspiirissä pitkään. Asemakaavan alue
on vanhaa täyttöä. Alueen maaperän, pohjaveden ja meren poh-
jasedimenttien pilaantuneisuutta on tutkittu asemakaavan laati-
mista varten.

Maaperässä on todettu hotellialueen ja sen välittömän lähiympä-
ristön pintamaassa raskaiden öljyhiilivetyjen pitoisuuksia, jotka
ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alemman ohjearvon.
Hotellin itäpuolisella tulevalla aukiolla todettiin yhdessä pisteessä
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alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus bentso(a)pyreeniä. Herkästi
haihtuvia yhdisteitä ei todettu alemman ohjearvon ylittäviä pitoi-
suuksia. John Stenbergin rannan alueella todettiin kynnysarvon
ylittävä pitoisuus tetrakloorieteeniä noin 4 metrin syvyydellä. Sa-
massa näytepisteessä oli myös ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoi-
suuksia raskasmetalleja. Hotellitontin alueella todettiin täyttöai-
neksessa 0,5–1 metrin syvyydellä tiiltä enimmillään noin 60–70%.
Samassa kohdassa todettiin myös puun runko noin 5 metrin sy-
vyydellä. Muissa pisteissä jätejaehavainnot olivat huomattavasti
vähäisempiä.

Merisedimenttejä on tutkittu sekä hotellin asemakaavan, että laa-
jemman Hakaniemen-Merihaan alueelta. Merkittävin haitta-aine-
keskittymä näiden tutkimusten perusteella on hotellitontin ja Ha-
kaniementorin edustan altaan alueella. Kaikissa tämän osa-alu-
een ja välittömän ympäristön 8 tutkimuspiteessä todettiin ruop-
paus- ja läjitysohjeen 2015 tason 2 ylittäviä pitoisuuksia. Tason 2
ylittävät haitta-aineet olivat alkuaineita (elohopea, kupari, kad-
mium, lyijy ja sinkki), PAH-, PCB-, TBT-yhdisteitä ja öljyhiilivetyjä.
Tason 2 ylityksiä esiintyi pääasiassa syvyyksillä 0-2,5 metriä. Sy-
vyyssuunnassa tason 2 ylittävien haitta-aineiden esiintyminen
saatiin pääsääntöisesti rajattua. Tason 1–2 välisiä pitoisuuksia to-
dettiin niin ikään kaikissa näytepisteissä. Tutkimuksessa määritel-
tiin myös irtotiheydet. Sedimentin irtotiheys vaihteli näytepisteissä
välillä 1,18–1,86 t/m3. Tiheydeltään alle 1,3 t/m3 oleva sediment-
tiä pidetään eroosioherkkänä. (Vahanen Environment Oy, 2016 ja
2017)

Alueen läheisyydessä sijaitsee useita maanalaisia tunneleita ja
metro. Tunneleiden ja metron läheisyydessä rakennettaessa on
otettava huomioon kaupungin ja tunnelien haltijoiden ohjeet, eikä
metron toiminnalle saa aiheuttaa häiriötä.

Kaavaratkaisu

Mereen täytettävillä alueilla merenpohjasta ruopataan savi ja hei-
kosti kantavat pehmeät maakerrokset kiinteään kitkamaahan tai
kallioon asti. Ruopattavan kerroksen paksuus vaihtelee noin
1…10 metriin. Nykyisten rantarakenteiden purun sekä vanhojen
täyttöjen helmojen alle jääneiden savikerrosten ruoppauksen yh-
teydessä tulee varmistua riittävästä työnaikaisesta stabiliteetista.
Alueen täyttäminen tehdään louhe- tai pienlouhemassoilla. Lou-
hetäytön paksuus vaihtelee kohdasta riippuen noin 1–17 metriin.

Ruoppaus- ja täyttötyön vaiheistus, täyttäminen, tasaus ja tiivistys
tulee suunnitella ottaen huomioon olevat rakenteet, alueellinen
vakavuus sekä alueen itäpuolelle suunniteltu rakentaminen. Jotta
alueen myöhempi rakentaminen on mahdollista, tulee jatkoraken-
taminen ottaa huomioon ensivaiheessa toteutettavan aukion
suunnittelussa ja rakentamisessa. Aukion alueelta ruopataan savi
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ja heikosti kantavat pehmeät maakerrokset kiinteään kitkamaahan
tai kallioon asti ja ruoppaus ulotetaan vähintään 5 metriä tulevan
täyttöpenkereen luiskan alareunan ulkopuolelle. Täyttöpenger ra-
kennetaan muuhun täyttöalueeseen nähden sillä erotuksella, että
täyttöä ulotetaan 5 metrin suojaruoppauksen alueella olemassa
olevan merenpohjan tasolle. Tällä pyritään varmistamaan se, ettei
nyt ruopattavaksi suunniteltu alue täyty liejulla tai savella ennen
alueen jatkorakentamista.

Asemakaavan mukaiset ruoppaukset ja täytöt ovat osa Hakanie-
men-Merihaan alueen suunnitelmaa, joka muuttaa Siltavuorensal-
men nykyistä rantaa ja salmen leveyttä, syvyyttä ja muotoa. Ran-
nan muokkauksen vaikutukset vesistöön on mallinnettu ja selvi-
tetty asemakaavoituksen aikana. Vaikutuksia tarkasteltiin Eläintar-
hanlahdelle ja Töölönlahdelle saakka.

Vaikutukset mallinnettiin Delf3D-mallinnusohjelmistolla, joka on
kehitetty rannikko-, joki- ja estuaariympäristöihin. Sillä simuloi-
daan veden, sedimentin ja vedenlaadun vuorovaikutuksia. Mallin-
nusmenetelmä on ollut käytössä Helsingin alueella tehdyissä
maankäytön suunnittelun ja vesilupavaiheen arvioinneissa. Mallin-
nuksilla tutkittiin Hakanimen-Merihaan suunnitelman vaikutuksia
alueen virtausolosuhteisiin, salmien virtaamiin ja sisälahtien suo-
lapitoisuusiin. Virtausmallin tulokset vietiin vedenlaatumallilasken-
taan, jolla selvitettiin mahdollisia muutoksia sisälahtien vedenvaih-
dossa perustuen ravinnepitoisuuksien muutoksiin nykytilan ja ra-
kennetun tilanteen välillä.

Vedenvaihtoa rajoittavien salmien virtaamissa ei havaittu merkittä-
vää vaikutusta. Suurin kumulatiivinen vaikutus oli 1,2 % vähe-
nemä ulos- ja sisäänvirtaamissa. Kaventunut salmi aiheuttaa kui-
tenkin noin tunnin viiveen virtaamiin. Suolapitoisuudet nousevat
lievästi Eläintarhan- ja Töölönlahdilla, sillä Vantaanjoen maksimi-
virtaaman aikainen pääsy näille lahdille heikkenee hieman. Kumu-
latiivinen vaikutus ravinteisiin lahdilla on vähäinen: ravinnetilanne
Eläintarhanlahdella säilyy nykyisellään ja Töölönlahdella ravintei-
den pitoisuudet tulisivat hieman vähenemään vuosien saatossa.
Vaikka täytöt kaventaisivat salmea selvästi, niin vaikutukset ovat
verraten vähäiset, sillä suunnitelman mukaisissa ruoppauksissa ja
täytöissä muodostuu salmen pohjaa kanava, jonka vesisyvyys on
kaksinkertainen nykyiseen verrattuna. Mallinnuksesta ja tuloksista
on laadittu raportti (Luode Consulting Oy, 26.5.2017).

Alueen rakentamisen yhteydessä todetut haitta-aineet ja jätepitoi-
nen maa-aines tulee ottaa huomioon rakentamisessa. Rakentami-
sen yhteydessä poistettavien haitta-aineita tai jätettä sisältävien
maa-ainesten käsittely ja sijoittaminen edellyttävä viranomaisen
lupaa. Asemakaavassa on annettu maaperän pilaantuneisuuden
selvittämistä ja puhdistamista koskeva kaavamääräys.
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Merisedimenttien haitta-ainetasot edellyttävät, että suuri osa ruop-
pausmassoista on käsiteltävä ja sijoitettava muuten, kuin läjittä-
mällä mereen. Asemakaavassa on annettu määräys pohjasedi-
menttien haitta-aineiden selvittämisestä alueilla, joilla on asema-
kaavan mukaisesta rakentamisesta johtuva ruoppaustarve.

Ympäristöhäiriöt

Melu- ja ilmanlaatu

Alueen liikenteestä aiheutuu hotellin tontille melua ja päästöjä.
Myös Kruunusillat-pikaraitiotien liikennöinti aiheuttaa melua. Ha-
kaniemenrannan asemakaavan muutoksen yhteydessä pikarai-
tiotieyhteydelle annetaan määräyksiä runkomelun rajoittamisesta.
Hakaniemenrannan asemakaavan muutoksen yhteydessä on laa-
dittu selvitykset melun ja ilmanlaadun vaikutuksista alueella.
Nämä selvitykset ovat selostuksen liitteenä.

Ilmanlaatuselvityksen leviämismallitarkastelujen perusteella on ar-
vioitu että hotellin korttelialueen osalta liikenteen aiheuttamat il-
manepäpuhtaudet typpidioksidipitoisuus sekä pienhiukkaset, eivät
ylitä niille ilmanlaatulainsäädännössä asetettuja ohjearvoja. Le-
viämismallitarkastelut tehtiin avoimen väylän mallilla (CAR-FMI)
sekä katukuilumallilla (OSPM). Ilmanlaatuselvitys laadittiin koko
Hakaniemenrannan asemakaavan muutosalueelta. Katukuilumal-
lilla tarkasteltiin kohtia joissa mahdollisuus ohje- ja raja-arvojen
ylityksille oli todennäköisin. Hotellin osalta tarkastelu on tehty ai-
noastaan avoimen väylän mallilla, jossa typpidioksidin (NO2) vuo-
sikeskiarvon arvioitiin olevan 20–25 µg/m³ sekä pienhiukkasten
osalta 7–8 µg/m³.

Meluselvityksen mallilaskennan perusteella asemakaavan on
osoitettu rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyystasovaatimus
liikenteen melua vastaan Hakaniemenrannan suuntaan 30 dB ja
koillisnurkkaan 27 dB.

Arviotilanteissa on huomioitu Hämeentien joukkoliikennekadun ai-
heuttamat liikennemäärämuutokset alueella. Arviot perustuvat
vuoden 2040 liikennemääräennusteeseen. Mallit on laskettu tilan-
teissa, joissa Keskustatunneli huomioidaan sekä tilanne, jossa
Keskustatunnelia ei ole toteutettu.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 12.10.2016 esittää uu-
den rannan jalankulkualueen nimeksi Signe Branderin terassi–
Signe Branders terrass ja 5.4.2017 kadun nimeä Signe Branderin
kuja–Signe Branders gränd.
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Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Kaavaratkaisun vaikutuksia on arvioitu Hakaniemenrannan ja Sör-
näistenrannan asemakaavan muutosluonnoksen yhteydessä.
Asemakaavaehdotuksen laadinnan yhteydessä on lisäksi selvi-
tetty mm. maaperän ja sedimenttien pilaantuneisuutta ja kunnos-
tusta sekä täyttöjä, ruoppauksia ja rantarakenteita. Vesistövaiku-
tuksista on luonnoksen laatimisen jälkeen laadittu selvitys (Haka-
niemi-Merihaka asemakaavasuunnitelman mukaisten meritäyttö-
jen ja ruoppausten vesistövaikutusten mallinnus, Luode Consul-
ting Oy, 26.5.2017), jonka tuloksia on kuvattu selostuksen koh-
dassa ”Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantu-
neisuuden kunnostaminen”.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Ennakkorakentaminen 10 milj. euroa
Rantarakenteet 8 milj. euroa
Julkiset alueet 1 milj. euroa
Yhdyskuntatekniikka 0,2 milj. euroa
Yhteensä n. 19 milj. euroa

Ennakkorakentamisen kustannuksiin sisältyy merenpohjan ruop-
paus- ja täyttötyöt, kaivuutyöt, maaperän kunnostuskustannukset
sekä olemassa nykyisten rantarakenteiden purkukustannukset.
Rantarakenteiden kustannuksiin sisältyy myös osa rannan pinta-
rakenteista. Suunnittelussa on oletettu, ettei John Stenbergin ran-
nan rakenteita ole tarpeen uusia. Ruoppausmassoja on kustan-
nusarvion pohjaksi oletettu syntyvän koko vesialtaan laajuudelta
ja määrä täsmentyy jatkosuunnittelun yhteydessä.

Kaupungille kohdistuu tuloja kaavoitettavan rakennusoikeuden
myymisestä. Tonttitulojen suuruus määrittyy tontinluovutusmenet-
telyn kautta.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan, maise-
maan ja rakennettuun ympäristöön

Alueen rakentuminen vahvistaa Hakaniemen aluetta osana ydin-
keskusta-aluetta. Virkistysmahdollisuudet merenrannassa sekä
yhteydet rannassa paranevat.

Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaavan muutok-
sen vaikutukset alueen kaupunkirakenteeseen ovat merkittävät.
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Hakaniemensillan linjausta muutetaan, pikaraitiotielinjaus mahdol-
listetaan Hakaniemenrannassa ja kaupunkirakennetta tiivistetään
voimakkaasti. Rannat suunnitellaan jalankululle ja oleskeluun. Ha-
kaniemenrantaan osoitetaan uusi rakennusrintama. Nyt laaditta-
van Hakaniemenhotellin asemakaavan muutos sijoittuu tämän ra-
kennusrintaman länsireunaan ja muodostaa aloituskorttelin koko
rannan uudistamiselle.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Silta-
vuorensalmen vesialue kapenee jonkin verran. Hotelli noudattelee
ympäröivän kaupunkirakenteen kerroslukuja. Uusi hotelli muodos-
taa vesialueen reunaan uuden maamerkin.

Hotelli sijaitsee Hakaniemenrannassa merkittävällä paikalla. Eri-
tyisesti Pitkänsillan ja Hakaniementorin suunnista näkymät muut-
tuvat. Hakaniementorin suunnasta näkymä muuttuu kun hotellira-
kennus rajaa avointa näkymää kohti Kruununhaan pohjoista kau-
punkijulkisivua. Pitkänsillan suunnasta näkymät kohti Merihakaa
muuttuu uuden rakentamisen myötä.

Viherniemenkadun ja Hakaniemenrannan risteyksessä olevien
asuinkerrostalojen näkymät muuttuvat kun uusi hotelli valmistuu
tontille asuinkerrostalojen eteläpuolelle. Näkymien lisäksi myös
valoisuusolosuhteen muuttuvat. Lisäksi hotellin rakentumisella on
vaikutuksia Opetushallituksen virastotalon näkymiin kohti Pitkäsil-
taa sekä John Stenbergin rannasta kohti Merihakaa.

Veistoksellinen hotelli erottuu ympäristöstään muotonsa sekä jul-
kisivujen ansiosta. Veistoksellinen hotelli sijoittuu kaupunkikuvalli-
sesti merkittävälle paikalle ja tulee valmistuessaan erottumaan
uutena maamerkkinä ympäristössään. Hotelli muodostaa uuden
oman ajallisen kerrostuman Hakaniemen kaupunkikuvaan, luo
uutta identiteettiä alueelle ja korostaa Hakaniemen asemaa kau-
punkirakenteellisena solmukohtana keskisessä kantakaupun-
gissa.

Vaikutukset alueen palveluihin, työpaikkoihin ja yrityksiin

Asemakaavan muutos mahdollistaa alueelle uusien työpaikkojen
syntymisen, lisää palvelujen tarjontaa Hakaniementorin ympäris-
tössä sekä parantaa Helsingin hotellitarjontaa. Hotelli tuo alueelle
asiakkaita ja vaikuttaa siten positiivisesti alueen yritysten toiminta-
mahdollisuuksiin. Hakaniemen alueen muihin hotelleihin hanke
vaikuttaa positiivisesti kasautumisedun kautta.

Hotellitontille ei osoiteta autopaikkoja, mikä saattaa lisätä auto-
paikkatarvetta josta on nykyisinkin jo pulaa alueella. Toisaalta uu-
det hankkeet alueella parantavat Hakaniementorin alaisen pysä-
köintilaitoksen toteutumismahdollisuuksia.



18 (30)

Pitkällä aikavälillä, joukkoliikennehankkeiden kuten Kruunusillat-
pikaraitiotien ja Pisararadan toteutuessa Hakaniemen alueesta
muodostuu saavutettavuudeltaan Helsingin parhaita sijainteja. li-
säksi alueen täydennysrakentamisen myötä alueen palveluiden
tarjonnan sekä yritysten toimintamahdollisuuksien voidaan arvi-
oida parantuvan merkittävästi.

Vaikutukset luontoon

Alueen rakentumisen myötä Hakaniemenrannan rantaviiva siirtyy
etelämmäs kaventaen vesialuetta. Hakaniemensillan uusimisen
myötä eteläinen sillanalustila voidaan purkaa jolloin Siltavuoren-
salmi ei kapene mahdollisten siltahankkeiden takia. Siltahankkeet
eivät ole tämän asemakaavan alueella, vaan osa alueen suunni-
teltua kokonaisuutta.

Täyttöjen vaikutukset vesistöihin on mallinnettu ja arvioitu. Täyttö-
jen myötä Siltavuorensalmi kapenee, mutta myös syvenee pai-
koin. Vaikutukset vesistöihin Eläintarhanlahdelle ja Töölönlahdelle
saakka ovat vähäiset. Eläintarhanlahden ravinnetase pysyy mal-
linnuksen perusteella entisen suuruisena ja Töölönlahden ravin-
nepitoisuus vähenee mallin tulosten mukaan vuosien myötä. Mo-
lempien vesialueiden suolapitoisuudet kasvaisivat hieman nykyi-
sestä.

Alueen rantojen rakentaminen vaatii ruoppauksia ja täyttöjä Silta-
vuorensalmen rannassa. Rantojen pilaantunut maaperä puhdiste-
taan tarpeen mukaan rakentamisen yhteydessä. Kaavassa on an-
nettu maaperän pilaantuneisuuden tutkimista ja kunnostamista
koskeva määräys. Meren haitta-ainepitoiset sedimentit poistetaan
ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Merenpohjan sisäinen
haitta-ainekuormitus vähenee.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Alueen liikennejärjestelyjä ollaan kokonaisuudessaan uusimassa.
Kruunusillat-pikaraitiotie mahdollistetaan Hakaniemenrantaan, py-
säkit sijoittuvat Merihaan edustalle ja Hakaniemenrotin eteläpuo-
lelle. Hakaniemensilta madalletaan, siten, että ramppialueista on
mahdollista luopua. Alueen liikennejärjestelmän muutokset paran-
tavat merkittävästi alueen kävely- ja pyöräily-yhteyksiä sekä jouk-
koliikenteen toimivuutta.

Hotelli lisää liikennettä alueellisesti, mutta tontin tukeutuessa alu-
een yleisiin pysäköintipaikkoihin ja -laitoksiin liikenne jakautuu ta-
saisesti alueen kaduille. Tällöin tontille suuntaava autoliikenne on
ainoastaan huolto- ja saattoliikennettä.

Kaava luo edellytykset toteuttaa hotellille korkeatasoiset yhdys-
kuntateknisen huollon palvelut.
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Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Hakaniemenrannan asemakaavoitus on luonteeltaan täydennys-
rakentamista. Täydennysrakentamalla tehokkaasti merkittävien
joukkoliikenteen solmukohtien yhteyteen, vähentää osaltaan auto-
riippuvuutta ja luo edellytykset kestävän kehityksen mukaiselle
kaupunkirakenteelle. Tontin rakentamattomien osien osalta tulee
huomioida hulevesien käsittely sekä viherkertoimen mukainen kä-
sittely.

Kaava luo edellytykset toteuttaa hotellitontille ja sitä ympäröivälle
alueelle alueellinen tulvantorjuntajärjestelmä.

TOTEUTUS

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Hotellitontti on mahdollista toteuttaa itsenäisenä osana Hakanie-
menrannan asemakaava kokonaisuudesta. Toteutuksessa tulee
kuitenkin ottaa huomioon alueen muu käynnissä oleva suunnit-
telu, alueeseen liittyvät muut hankkeet sekä itäisen rannan jatko-
rakentaminen. Hotellin sekä ranta-alueiden toteuttaminen edellyt-
tää vesilupaa.

Tontin rakentamiskelpoiseksi saattaminen vaatii ruoppauksia ja
täyttöjä. Jotta Hakaniemenrannan toteuttaminen hotellitontista
itään päin on mahdollista tulevaisuudessa, tulee rannan täyttö
Signe Branderin kujan itäpuolella ulottaa suojaruoppauksen alu-
eella olemassa olevan merenpohjan tasolle. Rannan vakavuus
työnaikaisesti on varmistettava toteutussuunnittelun yhteydessä.

Rakentamisaikataulu

Hotellitontin ja Signe Branderin kujan itäpuolella sijaitsevien Ha-
kaniemenrannan kortteleiden sekä rantarakenteiden toteuttami-
nen on mahdollista kun vanha Hakaniemensilta puretaan. Uuden
sillan rakentamisaikataulu on alustavasti noin kolme vuotta ja ra-
kennustyöt on tarkoitus aloittaa noin vuonna 2020.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kuusi erityistavoitetta:

- Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee
sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualu-
eelle.
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- Alueiden käytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja
pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatku-
vuutta, turvallisuutta ja laatua.

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

- Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvi-
tysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään
tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta ra-
kentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan
poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoite-
taan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentami-
nen on kestävän kehityksen mukaista.

- Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maa- ja
kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön.

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

Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu ra-
kentamisen sijoittumista joukkoliikenteen, erityisesti raideliiken-
teen palvelualueelle sekä varautumista lisääntyviin myrskyihin,
rankkasateisiin ja taajamatulviin.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on pääosin keskustatoimintojen
aluetta.

Ote Uudenmaan Maakuntakaavasta
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Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty keskustatoi-
mintojen alueeksi.

Ote Uudenmaan 2. vaiheen Maakuntakaavasta

Suunnittelualue on osa Maankuntakaavan Uudenmaan kulttuu-
riympäristöt -selvitys 2012 -inventoinnin Helsingin empire-kes-
kusta ja kivikaupunki -aluetta.

Yleiskaava

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

Ote Helsingin Yleiskaavasta 2002

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on merkitty keskusta-alueeksi C1. Aluetta sivua-
vat raitioyhteys Nihdin suunnasta keskustaan sekä pääkadun
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maanalainen tai katettuosuus. Nyt laadittu kaavaratkaisu on uu-
den yleiskaavaehdotuksen tavoitteiden mukainen.

Ote uudesta yleiskaavasta

Helsingin maanalainen yleiskaava nro 11830 on tullut voimaan
kokonaisuudessaan 18.11.2011. Maanalaisessa yleiskaavassa on
suunnittelualueella olemassa olevien maanalaisten tilojen lisäksi
merkitty varaus Hakaniementorin pysäköintilaitokselle, liikenne-
tunnelille, tulvavesitunnelille sekä Suvilahden ja Salmisaaren väli-
selle teknisen huollon tunnelille. Nyt laadittu kaavaratkaisu on
maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta.
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Asemakaavat

Alueella on pääosin voimassa asemakaava nro 446A (tullut voi-
maan 2.12.1893). Kaavan mukaan kaava-alue on pääosin vesi-
aluetta. Lisäksi alueella on voimassa asemakaava nro 313 (tullut
voimaan 12.12.1922), jossa alue on katualuetta.

Ote voimassa olevista asemakaavoista.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 mo-
mentin mukainen rakennuskielto. Rakennuskielto koskee raken-
nusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen
muutamista asuinkäyttöön.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan
muuttamisen periaatteet 4.11.2014.
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Kaupunginhallitus päätti 30.5.2016 varata AB Invest AS:lle Helsin-
gin kaupungin 11. kaupunginosassa (Kallio) sijaitsevan liitekart-
taan 1 merkityn noin 2 700 m2:n suuruisen alueen hotellin suunnit-
telua varten 31.12.2018 saakka.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.8.2016 Kruunusillat-hankkeen
toteuttamisen Helsingin keskustan ja Laajasalon väliseksi rai-
tiotieyhteydeksi. Päätös sisältää Pitkäsilta–Hakaniemenranta–
Nihti -linjauksen.

Kruunusillat -pikaraitiotien linjaus.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Muut lähtökohdat

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

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2014 kaupungin aloitteesta.
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Viranomaisyhteistyö

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

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
Liikennevirasto
Uudenmaan ELY-keskus
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (Helsingin taidemuseo, kau-
punginmuseo)
Liikenneliikelaitos (HKL)
kaupunkiympäristötoimiala (ent. kiinteistöviraston geotekninen
osasto, ent. kiinteistöviraston tonttiosasto, ent. rakennusvi-
rasto, ent. ympäristökeskus)
kaupungin kanslia

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnitteluperiaatteiden nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n sekä suunnitteluperiaatteiden nähtävillä-
olosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä suunnitteluperiaatteet
olivat nähtävillä 12.9.–13.10.2014 seuraavissa paikoissa:

info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
Kallion kirjastossa, Viides linja 11
Kaupungintalolla, Pohjoisesplanadi 11 13
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä suunnitteluperiaatteista kohdistuivat riittävään sillan alitus-
korkeuteen, läheisen RKY alueen sekä maakunnallisesti arvokkai-
den alueiden huomioimiseen suunnittelussa. Asemakaavatyön
yhteydessä tulee esittää vesihuollon täydennykset ja johtosiirrot
kustannusarvioineen. Vanhalla sillalla liikennöinti tulee olla mah-
dollista sillan rakentamisen ajan. Alueella tulee säilyttää koira-ai-
taus ja toivottavaa on, että alueen vehreä luonne säilyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä suunnitteluperiaatteita
koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
huomioon kaavatyössä siten, että arvokkaita ympäristöjä on pi-
detty suunnittelun lähtökohtina, viheralueet suunnitellaan moni-
puolisina. Jatkosuunnittelussa kunnallisteknisten verkostojen sel-
vitys tehdään asemakaavoituksen yhteydessä.

http://www.hel.fi/ksv.
http://www.hel.fi/suunnitelmat.
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Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet kohdistuivat Sörnäisten rantatien muutoksiin, Hanasaa-
ren hiilivaraston poistamiseen sekä sillan alituskorkeuteen.
Kirjallisia mielipiteitä saapui viisi kappaletta.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että sillan ma-
daltumisesta johtuvien haitoista on neuvoteltu liikennöitsijöiden
kanssa ja suunnittelussa on pyritty huomioimaan aiheutuvien hait-
tojen minimointi.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Luonnosaineiston erillinen nähtävilläolo

Luonnosaineiston ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston
verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Sa-
nomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metro-lehdessä.

Luonnosaineisto oli nähtävillä 10.10.–4.11.2016 seuraavissa pai-
koissa:

info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
Kallion kirjastossa, Viides linja 11
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Luonnosaineistoa koskeva asukastilaisuus pidettiin 19.10.2016
Info- ja näyttelytila Laiturilla.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Luonnosaineiston nähtävilläolo järjestettiin erikseen, jolloin viran-
omaisten kannanotot kohdistuivat tarkentavien selvitysten kuten
melu- ja ilmanlaatuselvitysten sekä täyttöjen aiheuttaminen selvi-
tysten laatimiseen. Lisäksi kannanotot kohdistuivat asemakaavan
kaavatalouteen, Keskustatunneliin varautumiseen ja esitettiin, että
esimerkiksi pysäköinnin osalta tulisi löytää ratkaisuja, joilla kortte-
leiden tehokkuutta voitaisiin vielä kasvattaa. Suunnittelualueen ja
sen ympäristön arvokas luonne tulee olla lähtökohta alueen suun-
nittelulle. Lisäksi esitettiin, etteivät liikennejärjestelyt paranna lii-
kenteen yhteyksiä.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Luonnosaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esite-
tyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että alueen melu-

http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/suunnitelmat.
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ja ilmanlaatuselvitystyö käynnistetään yhteistyössä Ympäristökes-
kuksen kanssa, kaavamääräyksiä tarkennetaan ja pysäköintiä tar-
kastellaan Hakaniemen alueella kokonaisuutena. Keskustan alit-
tavan liikennetunnelin linjaukselle etsitään vaihtoehto, jossa va-
rautumiskustannuksien vaikutus huomioidaan. Lisäksi suunnitel-
masta laaditaan yritysvaikutustenarviointi.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Luonnosaineiston erillisen nähtävilläolon yhteydessä saadut mieli-
piteet kohdistuivat Hakaniemenrannan täydennysrakentamiseen
ja Merihaka–Nihti pikaraitiotiesillan sovittamiseen olemassa ole-
vaan ympäristöön Merihaan eteläpuolella. Erityisesti hotelli herätti
mielipiteitä peittyvien näkymien takia. Lisäksi toivottiin enemmän
puistoja ja vehreyttä alueelle. Yleisesti muutoksia alueella pidettiin
hyvänä, kun alueen yhteydet parantuvat ja kaupunkikuva eheytyy.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 30 kappaletta.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että rantojen
jatkosuunnittelussa pyritään lisäämään paikkoja oleskelulle ja
puustoa. Lisäksi jatkosuunnittelussa kiinnitetään eritystä huomiota
Merihaan eteläreunan detaljisuunnitteluun siten, että nykyiset
huolto- ja kävelyreitit on mahdollista säilyttää myös jatkossa. Ho-
tellin osalta vaikutusten arviointia on tarkennettu ehdotusvaihee-
seen.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Luonnosaineiston erillisen nähtävilläolon jälkeen tulleet mielipiteet

Luonnosaineiston erillisen nähtävilläolon jälkeen saadut mielipi-
teet kohdistuivat hotellin vaikutuksiin. Mielipiteet on otettu huomi-
oon kaavoitustyössä siten, että selvitykset ilmanlaadusta ja veden
vaihtuvuudesta teetetty, lisäksi on arvioitu hotellin kaupunkikuval-
lisia vaikutuksia ja varmistettu kaavamääräyksin rantojen säilymi-
nen julkisessa käytössä. Kirjallisia mielipiteitä saapui kaksi kappa-
letta.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan
muuttamisen periaatteet 4.11.2014, edellyttäen että alueen jatko-
suunnittelussa tavoitellaan huomattavasti tiiviimpää rakennetta.
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Suunnitteluperiaatteet, 2014.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaava- ja
asemakaavan muutosluonnoksen 28.2.2017.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 1.12.2017–8.1.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle
7.11.2017 ja lautakunta päätti 14.11.2017 asettaa kaavaehdotuk-
sen nähtäville.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin kolme muistutusta. Nähtävilläoloajan
ulkopuolella saapui kaksi kirjettä.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat hotelliraken-
nuksen arkkitehtuuriin, sijaintiin sekä kaavaprosessin lainmukai-
suuteen. Lisäksi kiinnitettiin huomiota rakentamisaikaisten vaiku-
tusten huomioimiseen. Kirjeissä esitetyt huomautukset kohdistui-
vat veden vaihtuvuuden varmistamiseen Töölönlahdessa, hank-
keen taloudelliseen kannattavuuteen sekä hotellirakennuksen so-
pivuuteen kaupunkikuvassa.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat metroliikenteen huomioimiseen rakentamisaikana, rakenta-
misen vaikutuksiin arvokkaassa kulttuuriympäristössä, ympäristön
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ilmanlaadun huomioimiseen rakennuksessa sekä ruoppausten ja
täyttöjen vaikutusten tarkempaan arviointiin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Museovirasto
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-
kus)
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL)
kaupunginmuseo

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausun-
noista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

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

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset:

Muistutusten johdosta:
Kaavamääräystä tarkennettu: Rakentamisella ei saa aiheuttaa
vaurioita naapurirakennuksiin.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) lausunnon johdosta:
Kaavamääräys lisätty: Metron liikennöinnille ei saa aiheuttaa
häiriötä.

ELY-keskuksen lausunnon johdosta:
Kaavamääräys lisätty: Ilmanotto tulee järjestää katolta suoda-
tettuna.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den sekä vaikutusten arvioinnin osalta.
Selostusta on täydennetty ruoppausten vaikutusten osalta ja
selostuksen liitteisiin on lisätty Vesistövaikutuksien mallinnus -
selvitys ELY-keskuksen lausunnon johdosta.
Selostusta on täydennetty lisäämällä alueen kuvaukseen mai-
ninnat myös kauempana sijaitsevista RKY-alueista sekä tar-
kentamalla ympäristön kuvausta kaupunginmuseon lausunnon
johdosta.
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Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
7.11.2017 päivätyn ja 27.3.2018 muutetun Hakaniemen hotel-
lin asemakaavan muutosehdotuksen nro 12478 hyväksymistä.

Helsingissä 27.3.2018

Marja Piimies
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