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§ 374
Kaasukellonpuiston kortteleiden asemakaava- ja asemakaavan 
muutosluonnos

HEL 2011-002441 T 10 03 03

Ksv 0946_3, Suvilahti, karttaruutu H4, R1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 hyväksyä 22.11.2011 päivätyn Kaasukellonpuiston kortteleiden 
asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen laadittavan 
asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi.  

Asemakaavan muutosluonnos koskee 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) korttelia 10594, korttelin 10252 osaa ja katu- ja 
satama-alueita (muodostuvat uudet korttelit 10624–10626). 
Asemakaavaluonnos koskee katualuetta.

 antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen esitettyyn 
mielipiteeseen. 

Käsittely

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Palautusehdotus:
Modig Silvia: Palautusehdotus: Lautakunta palauttaa asian 
valmisteluun siten, että pysäköintipaikkojen määrä pienennetään 
vastamaan alueen hyviä joukkoliikenneyhteyksiä.

Kannattajat: Holopainen Mari

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus: Lautakunta palauttaa asian valmisteluun 
siten, että pysäköintipaikkojen määrä pienennetään vastamaan alueen 
hyviä joukkoliikenneyhteyksiä.

Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Matti Niemi, Elina Palmroth-Leino, 
Heli Puura

Ei-äänet: 2
Mari Holopainen, Silvia Modig
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Tyhjä-äänet: 0

Poissa: 2
Stefan Johansson, Osmo Soininvaara

Suoritetussa äänestyksessä lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä 
äänin 5-2. Kaksi oli poissa.

Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Annukka Lindroos

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Hakala Tuomas, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
Iivonen Johanna, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Laakso Kaarina, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Stenius Mikko, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.stenius(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Kaasukellonpuiston asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen 

kartta, päivätty 22.11.2011
3 Kaasukellonpuiston asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen 

selostus, päivätty 22.11.2011
4 Havainnekuva 22.11.2011
5 Vuorovaikutusraportti 22.11.2011 ja yleisötilaisuuden 6.9.2011 muistio
6 Viranomaisten kannanotot ja lausunnot
7 Mielipidekirje

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittäneet, 
jotka ovat ilmoittaneet 
osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 5

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee 

 hyväksyä 22.11.2011 päivätyn Kaasukellonpuiston kortteleiden 
asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen laadittavan 
asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi.  
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Asemakaavan muutosluonnos koskee 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) korttelia 10594, korttelin 10252 osaa ja katu- ja 
satama-alueita (muodostuvat uudet korttelit 10624–10626). 
Asemakaavaluonnos koskee katualuetta.

 antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen esitettyyn 
mielipiteeseen. 

Tiivistelmä

Kaasukellonpuiston korttelit rakentuvat kahden maamerkin, 
Kalasataman keskuksen ja Suvilahden entisen voimalaitosalueen 
väliin. Alueelle suunnitellaan kantakaupunkimaisia, pääosin 6 - 7-
kerroksisia toimitila- ja asuinkortteleita sekä puisto. Toimitilakortteleihin 
voi sijoittua tavanomaisen toimitilarakentamisen lisäksi opetus- sekä 
kulttuuritoimintaa palvelevia tiloja. Alueen keskelle sijoittuu Suvilahden 
ja Kalasatamanpuiston yhdistävä Kaasukellonpuisto. Pysäköinti on 
osoitettu pääosin pihakansien alle ja kellareihin.

Ympäröivää kaupunkirakennetta ja erityisesti Kalasataman keskusta 
palveleva kunnallistekniikka tulee sijoittumaan Kaasukellonpuiston 
kortteleiden katualueille. Kunnallistekniikan ja katujen suunnittelu ja 
rakentaminen on tullut ajankohtaiseksi ympäristön mittavien 
rakennustöiden johdosta. Katujen rakentamisen edellytyksenä on 
asemakaavan laatiminen kunnallistekniikan kannalta keskeisimmille 
katualueille. 

Katujen ja kunnallisteknisten verkostojen rakentamisedellytysten 
turvaamiseksi on laadittu asemakaavaluonnos koko alueelle. 
Luonnoksessa tuodaan esille katualueiden sijainti ja niiden laajuus 
sekä korttelialueiden sijainti ja pinta-ala. Asemakaavaluonnos ei ota 
lopullisesti kantaa korttelialueiden sisältöön.

Alueen asemakaavaehdotukset on tarkoitus laatia vaiheittain ja kullekin 
korttelialueelle erikseen, jotta kortteliin sijoittuvien toimintojen tarpeet 
voidaan ottaa huomioon. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus laatia 
asemakaavan muutos Kalasataman keskuksen kunnallistekniikkaa 
palveleville katualueille.

Muutosalueen pinta-ala on 4,9 ha. Kaavaluonnoksessa on 
rakennusoikeutta yhteensä 90 900 k-m2, josta asuinkerrosalaa on 
yhteensä 10 600 k-m2. Kerrosalan määrä on suuntaa antava ja se 
tulee täsmentymään alueelle sijoittuvien toimintojen tarkentuessa.

Esittelijä

Alueen sijainti
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Alue sijaitsee Suvilahden itäosassa. Alue rajautuu Suvilahden entiseen 
voimalaitosalueeseen, Kalasataman keskukseen, 
Kalasatamanpuistoon sekä Hanasaaren voimalaitokseen. 

Vireilletulo

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Lähtökohdat

Kaavoitustilanne

Osayleiskaava

Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaavassa alue on 
pääosin palvelujen ja hallinnon sekä keskustatoimintojen aluetta, lisäksi 
alue on virkistysaluetta. 

Asemakaavat

Alueella on voimassa neljä asemakaavaa vuosilta 1956-2008. 
Asemakaavojen mukaan alue on tehdaskorttelialuetta, satama-aluetta, 
toimistorakennusten korttelialuetta ja katualuetta. 

Maanomistus

Kaupunki omistaa alueen.

Alueen yleiskuvaus

Hanasaaren voimalaitos korkealle nousevine piippuineen, Suvilahden 
rakennukset ja kaasukellot sekä Itäväylä ja Kalasataman metroasema 
hallitsevat entisen teollisuusmiljöön avointa maisemaa.

Alue on pinnanmuodoiltaan tasaiseksi rakennettua teollisuus-, satama-, 
liikenne- ja varastoaluetta. Eteläosassa sijaitsee kaksikerroksinen 
varastorakennus. 

Uuden kaupunginosan rakentaminen on alkanut vuonna 2010. 
Lähiympäristöä hallitsevat laajat työmaa-alueet ja ensimmäisten 
asuinrakennusten rungot ovat nousseet jo harjakorkeuteensa. 

Suunnittelualue rajautuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön, Suvilahden kaasutehtaan ja voimalaitoksen 
alueeseen. 

Maaperä

Kohde sijaitsee pääosin kitkamaan päälle tehdyllä täyttöalueella. Alue 
on nykyisin suurelta osin asfaltoitua kenttä- ja katualuetta.  Kallionpinta 
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alueen keskivaiheilla on todettu porakonekairauksella ylimmillään 
tasolla +1,9. Alueen pohjoisosalla, Leonkadun ja Kaasutehtaankadun 
risteysalueella, täytön alla on savea. Myös alueen eteläosalla täytön 
alla on todettu savea. Nykyinen maanpinta vaihtelee luoteisosan +6,6 
ja eteläosan +2,2 välillä.

Ympäristöhäiriöt

Liikenteen häiriöt

Junatien ja Sörnäisten rantatien liikenne aiheuttaa alueelle melu-, 
pakokaasu- ja hiukkaspäästöjä. Nykyinen liikennemäärä Itäväylällä on 
noin 60 000 ajon./vrk.

Maaperän puhtaus

Alue on ollut pitkään satamatoimintojen, liikenteen ja 
energiantuotannon vaikutuspiirissä. Alueen länsipuolella Suvilahdessa 
maaperä on osin voimakkaasti pilaantunut alueella aiemmin toimineen 
kaasulaitoksen ja siihen liittyneiden oheistoimintojen, kuten 
bentseenitehtaan toiminnan seurauksena. Alueen maaperän 
pilaantuneisuustiedot tarkennetaan asemakaavoituksen aikana.   

Muut ympäristöhäiriöt

Asemakaava-alueen lounaispuolella sijaitsee energiahuoltoalue, jolla 
toimivat mm. Hanasaaren B-voimalaitos ja huippulämpökeskus. 
Kivihiilen varastokenttä ja polttoainesatama sijaitsevat Hanasaaren 
kärjessä. Raskasta polttoöljyä varastoidaan kahdessa maanpäällisessä 
7500 m3 säiliössä voimalaitoksen eteläpuolella. Alueella sijaitsee 
lisäksi konepaja- laboratorio- sekä huoltorakennuksia. Sörnäisten 
rantatien läheisyydessä on sähköasema.

Hanasaaren B-voimalaitoksella on kaksi polttoaineteholtaan noin 360 
MW kattilaa sekä 49 MW apukattila. Laitos on käyttämiensä ja 
varastoimiensa kemikaalien perusteella luokiteltu 
suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaksi laitokseksi. Sille on määritelty 
0,5 kilometrin konsultointivyöhyke, jonka sisällä on maankäytön 
suunnittelussa kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuuteen. 
Asemakaava-alue sijaitsee konsultointivyöhykkeellä. 

Huippulämpökeskuksella tuotetaan lämpöä etenkin pakkasjaksoina, 
kun peruskuormalaitosten kapasiteetti ei riitä lämmöntarpeen 
tyydyttämiseen. Huippulämpökeskuksella on kuusi polttoaineteholtaan 
47 MW kattilaa ja sen polttoaine on öljy.  

Energiantuotantoprosessien savukaasujen mukana ilmaan pääsee 
etenkin typpi- ja rikkiyhdisteitä sekä hiukkasia. Voimalaitoksen 
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normaalista polttoprosessista aiheutuvat savukaasut johdetaan 
käsiteltyinä ilmaan 150 metriä korkean piipun kautta. 
Huippulämpökeskuksen savukaasut johdetaan ilmaan 100 metrin 
korkuisen piipun kautta. 

Energiahuoltoalueen nykyisiä melulähteitä ovat mm. voimalaitoksen 
piippu, satamatoiminnot ja alueen sisäinen liikenne. 

Energiahuoltoalueen toimintoja koskevia vireillä olleita ja olevia 
suunnitelmia ovat mm. Hanasaaren kärjen vapauttaminen 
asuinrakentamiseen siirtämällä kivihiilen varastointi siiloihin sekä 
toteuttamalla uusi satama kuljetusjärjestelmineen voimalaitoksen 
viereen. Helsingin Energian kehitysohjelmassa kohti hiilineutraalia 
tulevaisuutta on esitetty muun muassa biopolttoaineen osittaista 
käyttöönottoa voimalaitoksella. Teollisuuslaitosten päästöjä koskeva 
EU:n  IE- direktiivi saattaa edellyttää voimalaitoksen savukaasujen 
käsittelymenetelmään muutoksia vuoteen 2016 mennessä. 

Asemakaavan muutosluonnoksen sisältö

Kaasukellonpuiston korttelit sijaitsevat keskeisesti Kalasatamassa 
alueen kahden maamerkin, Suvilahden kulttuurikeskuksen ja 
Kalasataman keskuksen välissä. Vetovoimainen sijainti mahdollistaa 
alueen rakentumisen toiminnallisesti monipuoliseksi ja 
kaupunkikuvallisesti rikkaaksi. Alue rajautuu lännessä Suvilahden 
entiseen voimalaitosalueeseen, sen läntinen julkisivu on osa koko 
uuden kaupunginosan julkisivua kohti vanhaa kaupunkirakennetta.    

Asemakaavan muutos on tarkoitus toteuttaa vaiheittain ja pitkään 
toteutusaikaan varautuen. Kaavaluonnosvaiheessa on suunniteltu 
yhtenäinen kokonaisuus, joka liittyy toiminnallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti viereisiin alueisiin. Alueen keskeisestä sijainnista 
sekä lähiympäristön suurista muuttujista johtuen kortteleiden tulevia 
toimintoja tai rakentamisen määrää ei voi määritellä tarkasti, ja niiltä 
osin luonnos on suuntaa antava. Katualueille, puistolle ja kullekin 
korttelille tullaan laatimaan erilliset asemakaavaehdotukset 
tulevaisuuden tarpeiden ja reunaehtojen täsmennyttyä. Varsinkin 
asuinrakentamisen edellytyksiin ja toteuttamisaikatauluun alueella 
vaikuttavat suurelta osin Hanasaaren voimalaitosalueen nykytoiminnot 
ja tulevaisuus.  

Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus laatia asemakaavan muutos 
Kalasataman keskuksen kunnallistekniikkaa palveleville katualueille. 

Asemakaavaluonnoksessa tarkasti esitetyt määräykset kuvaavat sitä 
laatutasoa, johon alueella yleisesti pyritään esim. asumisen osalta. 
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Kaavamääräyksiä tullaan tarkentamaan alueen jatkosuunnittelun 
yhteydessä

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 4,9 ha.

Alueen rakennusoikeus kasvaa 62 900 k-m2, ja on tämän jälkeen 
yhteensä 90 900 k-m2. Kerrosalan määrä on suuntaa antava ja se 
tulee täsmentymään alueelle sijoittuvien toimintojen tarkentuessa.

Rakennusoikeus jakaantuu seuraavasti:

   
Asunnot 10 600 k-m2 n. 200 asukasta
Toimistot/asuminen 15 000 k-m2  
Toimistot 64 500 k-m2 n. 1 600 työpaikkaa
Julkiset rakennukset 800 k-m2  

Kaavan aluetehokkuus on e = 1,87, luvussa ei ole mukana 
Kaasukellonpuistoa

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY)

Leonkadun eteläpuolella, Kalasataman keskuksen ja Suvilahden 
entisen voilaitosalueen välissä sijaitsee suuri toimitilarakennusten 
kortteli 10594. Myös korttelin 10624 pohjoisosa on merkitty toimitiloille. 
Toimitilat on sijoitettu vasten Junatien liikennemelua sekä 
suurimittakaavaista Kalasataman keskusta ja ne suojaavat 
eteläpuolista aluetta liikenteen aiheuttamilta ympäristön häiriötekijöiltä. 
Toimitilakortteleiden rakennukset ovat pääosin 6-kerroksisia. 
Leonkadun ja Koksikadun risteykseen on osoitettu kaksi korkeampaa 
rakennusta korostamaan risteyksen kaupunkitilaa Kalasataman 
keskuksen vieressä.  

Kaasutehtaankadun puoleisten julkisivujen on oltava paikalla muurattua 
poltettua punatiiltä.

Korttelin 10594 läpi tulee mahdollistaa julkinen kevyen liikenteen 
yhteys Kalasataman metroasemalta Suvilahden alueelle.

Toimitilarakennusten korttelialueilla on kerrosalaa yhteensä 64 500 k-
m2.

Asuinrakennusten korttelialue (AK)
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Korttelin 10624 eteläosa on osoitettu pääosin 7-kerroksisille 
asuinkerrostaloille. Kortteli sijaitsee Kalasatamapuiston laidalla ja 
osasta asunnoista aukeavat hienot näkymät puistoon ja merelle.

Rakennusten ullakkokerrokseen tai ylimpään kerrokseen on jokaiselle 
tontille rakennettava sauna ja monikäyttötila asukkaiden käyttöön.

Rakennusten kadun puoleisten julkisivujen on oltava pääosin paikalla 
muurattuja ja pihajulkisivujen on oltava pääosin rapattuja.

Toimitilarakennusten/ asuinkerrostalojen korttelialue (KTY/AK)

Kortteli 10626 on osoitettu 7-kerroksisille toimitila- tai 
asuinrakennuksille. Korttelin toteuttamiselle ei ole toistaiseksi 
edellytyksiä, sillä se sijaitsee voimalaitoksen välittömällä 
vaikutusalueella. Kaavassa on annettu määräys, jonka mukaan 
korttelia ei saa rakentaa, ennen kuin voimalaitostoiminta on poistunut.

Yleisten rakennusten korttelialue (Y)

Kortteli 10625 on osoitettu kappelille tai vastaavalle pienelle julkiselle 
rakennukselle.  

Puistoalue (VP)

Osayleiskaavaan sisältyvä Suvilahden alueen ja Kalasatamanpuiston 
yhdistävä puisto sijoittuu osittain asemakaava-alueelle. Suvilahden 
maamerkit, suuret kaasukellot näkyvät puistoakselia pitkin kauas 
Sörnäistenniemelle ja Kalasatamanpuistoon ja muistuttavat alueen 
historiasta. 

Kaasukellonpuisto tulee suunnitella aktiiviseksi kaupunkipuistoksi, 
jonne voi sijoittua esim. leikkipuisto. Puistoon on osoitettu 
rakennuspaikka leikkipuistorakennukselle.

Liikenne

Alue on kävelyetäisyydellä Kalasataman metroasemalta. 

Vilkastuvan jalankulun ja pyöräilyn tarpeisiin on riittävät tilavaraukset 
sekä katu- että korttelialueilla. Suvilahteen on sujuvat ja turvalliset 
yhteydet erityisesti metroasemalta ja keskustan suunnalta. 
Kalasataman puiston länsireunan jalankulku- ja pyöräilyakseli on 
merkittävä osa keskustan ja Hanasaaren suunnasta kohti 
Arabianrantaa ja Kulosaarta johdattavaa reittiä. 

Korttelien kadut on suunniteltu niin, että Kalasataman keskukseen 
päättyvät bussilinjat voivat kiertää korttelialueet joko myötä- tai 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2011 9 (12)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/2
22.11.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 +358 9 310 37409 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Tilinro Alv.nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi www.hel.fi/kaupunkisuun

nittelu
FI0680001200062637 FI02012566

vastapäivään. Katualueiden mitoituksessa on otettu huomioon 
bussilinjojen odotustilojen tilavaraukset. 

Metroaseman kautta Hanasaareen johtava raitiotievaraus kulkee 
keskeisesti alueen läpi. 

Alueen kadut liittyvät luontevasti Kalasataman keskeiseen 
katuverkkoon, palvellen myös Suvilahden liikennetarpeita.  

Palvelut

Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu kadunvarsiliiketiloja kortteliin 
10624 Leonkadun varteen Kalasataman keskusta vastapäätä sekä 
korttelin eteläkärkeen aukion laidalle. 

Asemakaavaluonnoksessa on lisäksi määräys: "Rakennuksen 
kahdessa alimmassa kerroksessa saa olla liiketiloja ja julkisia 
palvelutiloja sekä kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja." Määräyksellä 
mahdollistetaan mahdollisimman laaja kadunvarsiliiketilojen 
rakentaminen alueella.

Yhdyskuntatekninen huolto

Yhdyskuntateknisen huollon putkijohdot ja kaapelit on suunniteltu 
siirrettäväksi pääosin katualueiden alle ja yhdistetään olemassa oleviin 
järjestelmiin. Alueen yhdyskuntateknisen huollon toteuttamisen 
periaatteet määritellään yksityiskohtaisemmin kaavaehdotusvaiheessa.

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Alue on arvioitu alustavasti perustamisolosuhteiltaan normaaliksi. 
Esirakentamista ei alustavan arvion mukaan tarvita. Rakennukset on 
alustavasti arvioitu perustettavan käyttäen alueen pohjoisosalla 
lyöntipaaluperustusta ja eteläosalla anturaperustusta. Kalasatamankatu 
voidaan alustavan arvion mukaan perustaa maanvaraisesti, 
Leonkadulla ja Kalasatamankadun ja Leonkadun risteysalueella 
joudutaan alustavan arvion mukaan käyttämään paalulaattaperustusta.

Alueen pilaantunut maaperä on kunnostettava alueiden 
käyttötarkoitusten edellyttämään tasoon. Maaperän 
pilaantuneisuustietoja ja kunnostustarvetta tarkennetaan 
jatkosuunnittelun yhteydessä.

Ympäristöhäiriöt

Hanasaaren energiahuoltoalueen vaikutuksia lähiympäristön 
maankäyttöön on selvitetty Sörnäistenrannan- Hermanninrannan 
osayleiskaavan ja lähialueiden asemakaavojen valmistelun 
yhteydessä. Laitoksen mahdollisia onnettomuuksia, joilla voi olla 
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vaikutuksia laitosalueen ulkopuoliseen ympäristöön, ovat etenkin suuri 
tulipalo laitosrakennuksessa, kattilaräjähdys sekä öljyn varastosäiliön 
palo. Tukesilta osayleiskaavan ja lähiympäristön asemakaavojen 
valmistelun yhteydessä saatujen lausuntojen perusteella 
voimalaitoksen ja siihen kuulumattoman toiminnan, kuten asuin- liike- 
ja toimistorakennusten välisen etäisyyden tulee olla vähintään noin 200 
metriä.

Asemakaavaluonnoksen eteläisin kortteli KTY/AK sijaitsee lähimmillään 
noin 100 metrin päässä voimalaitoksesta. Korttelin rakentamiselle ei 
nykykäsityksen mukaan ole edellytyksiä voimalaitoksen toiminta-
aikana. Kauempana sijaitsevien korttelien toimintojen 
sijoittumisedellytyksiä arvioidaan tarkemmin jatkosuunnittelun 
yhteydessä. 

Voimalaitoksen ja huippulämpökeskuksen tuotannosta ilmaan 
pääsevien rikin - ja typen yhdisteiden sekä hiukkasten leviämistä on 
mallinnettu Ilmatieteen laitoksen laatimassa selvityksessä (2011). 
Laitosten välittömään läheisyyteen muodostuu maanpinnan tasoon 
katvealue, jolla pitoisuudet ovat pieniä ja huomattavasti ilmanlaadun 
ohje- ja raja-arvoja pienempiä. Normaalitoiminnan ilmapäästöt eivät 
todennäköisesti rajoita alueelle esitettyä käyttöä. 

Voimalaitostoimintojen melua ei ole toistaiseksi arvioitu luonnoksessa 
esitetyn maankäytön tarpeisiin. Melutarkastelut täsmennetään 
asemakaavaehdotusten valmisteluvaiheessa.

Liikenteen melua ja ilmapäästöjä ei ole toistaiseksi tarkasteltu 
asemakaavaluonnoksessa esitetylle maankäytölle. Selvitykset ja arviot 
laaditaan asemakaavaehdotusvaiheessa.

Koska suunnittelualue rajautuu energiahuoltoalueeseen, tulee 
kaavaluonnoksessa esitettyjen korttelialueiden toimintojen 
sijoittumisedellytyksiä arvioida sekä nykyisten toimintojen että tiedossa 
olevien mahdollisten muutosten suhteen. Ympäristöhäiriöt arvioidaan 
jatkosuunnittelun yhteydessä reunaehtojen tarkennuttua.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 24.8.2011 esittää 
Kaasukellonpuiston kortteleiden alueelle tulevien uusien katujen 
nimeksi Kaasutehtaankatu (Gasverksgatan), Kaasukellonkatu 
(Gasklocksgatan), Koksikatu (Koksgatan), uusien kujien nimeksi 
Kalasatamankuja (Fiskehamnsgränden) ja Kaasukellonkuja 
(Gasklocksgränden) sekä uuden puiston nimeksi Kaasukellonpuisto 
(Gasklocksparken). Nimistötoimikunnan perusteluna on alueen historia 
voimalaitosalueena.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2011 11 (12)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/2
22.11.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 +358 9 310 37409 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Tilinro Alv.nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi www.hel.fi/kaupunkisuun

nittelu
FI0680001200062637 FI02012566

Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Satamatoiminnoilta vapautuvien alueiden rakentuminen vahvistaa 
kantakaupungin ja ydinkeskustan asemaa alue- ja 
yhdyskuntarakenteessa. Aluerakenteellisesti on tärkeää kehittää 
seudun pääkeskusta toiminnoiltaan ja asuntokannaltaan monipuolisena 
siten, että aluerakenne tiivistyy ja toimivuus paranee. 

Itäinen kantakaupungin ranta-alue ja Suvilahden itäosaan sijoittuvat 
Kaasukellonpuiston korttelit sen osana rakentuu ydinkeskustan ja 
Arabianrannan väliin liittäen koko uuden tiiviin rantarakenteen 
keskustan reunaan. Yhteydet alueen läpi ovat tärkeitä, koska niillä 
voidaan parantaa nykyisiä yhteyksiä ja samalla niveltää alue osaksi 
kantakaupungin toimivaa kokonaisuutta. Kaasukellonpuiston alue liittää 
Suvilahden Kalasatamanpuistoon, minkä tuloksena Kalasataman 
alueen sydämeksi muodostuu merkittävä ja korkeatasoinen julkisten 
ulkotilojen sarja.

Kaasukellonpuiston alue sijoittuu lähelle Helsingin tiiveintä ja siinä 
mielessä urbaaneinta rakennetta. Alueelta avautuvat laajat näkymät 
etelään kohti Katajanokan ja Kruununhaan tunnusomaista silhuettia. 
Tarkasteltaessa aluetta ulkoa tulevat Kaasukellonpuiston korttelit 
rakentuessaan liittämään entisen voimalaitosalueen Kalasataman 
keskukseen ja koko uuteen ranta-alueeseen.  

Hanasaaren voimalaitos korkealle nousevine piippuineen, Suvilahden 
rakennukset ja kaasukellot sekä Itäväylä ja Kalasataman metroasema 
hallitsevat entisen teollisuusmiljöön avointa maisemaa. Nykyinen 
kaupunkikuvallinen asema tulee muuttumaan kun kenttämäisyys ja 
laakeus korvautuvat tiiviinä kaupunkirakenteena. 

Alueen rakentaminen luo lisää liikennettä, joka muodostuu lähinnä 
paikallisliikenteestä. Suvilahden liikenne lisää katujen käyttöastetta 
erityisesti suurten tapahtumien aikaan. Liikenne voidaan kuitenkin 
johtaa harkitusti suoraan pääkatuverkolle. Alueen katuverkko luo 
edellytykset Kalasataman keskukseen päättyvien bussilinjojen 
järjestämiselle. Katujen varret toimivat bussien odotustiloina.

Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat alueella rakentuvien julkisten 
kulkuyhteyksien ansiosta.

Kaasukellonpuiston ja istutettavien piha-alueiden rakentaminen tulee 
merkittävästi lisäämään kasvillisuuden monimuotoisuutta alueella. 
Kasvillisuuspintaisten alueiden lisärakentaminen tarjoaa myös 
mahdollisuuksia hulevesiolosuhteiden äärevyyden vähentämiseen.  

Kaasukellonpuiston rakentaminen täydentää Kalasataman alueen 
tulevaa virkistystarjontaa erityisesti aktiivisten ja liikunnallisten 
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puistotoimintojen sekä nuorisolle ja lapsille suunnattujen palveluiden 
osalta. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Kaavaluonnoksen valmistelun 
yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä rakennusviraston, 
kiinteistöviraston, kaupunginmuseon, ympäristökeskuksen, 
asuntotuotantotoimiston sekä Helsingin Energian kanssa.

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät mielipiteestä (1 kpl) ja 
viranomaiskannanotoista (5 kpl) sekä niiden vastineet. Kannanotot ja 
mielipidekirje ovat esityslistan liitteinä.
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