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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutosluonnoksen sisältö  

 
Alueelle on suunnitteilla Kalasataman kaupunkirakennetta täydentävä 
asuin- ja toimitila-alue, johon tulee asuntoja noin 800 uudelle asukkaal-
le. 
 
Asemakaava-alue koostuu kolmesta pääosin 6-kerroksisesta asuinkort-
telista. Kaava-alueen eteläisimmälle tontille suunniteltu toimitilaraken-
nus voidaan toteuttaa 8–16-kerroksisena. Kortteleiden väliin on suunni-
teltu katuaukio, joka jatkaa Tukkutorilta Verkkosaarenrantaan asti ulot-
tuvaa aukeiden kaupunkitilojen sarjaa. 
 
Muutosalueen pinta-ala on 4,13 ha. Kaavaluonnoksessa on rakennus-
oikeutta yhteensä 57 800 k-m², josta asuinkerrosalaa on yhteensä 
43 800 k-m². Toimitilakerrosalaa yhteensä 14 000 k-m². 
 

Asemakaavan muutosluonnoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluon-
nos on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja kaupungin 
ilmoitustaululla sekä kaupunkisuunnitteluviraston internetsivuilla. Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta ja muutosluonnoksesta on jätetty 
yksi mielipide, joka on otettu kaavoitustyössä huomioon. 

 
2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutosluonnosta koskee neljä erityistavoitetta: 
 
- Uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen 

alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdys-
kuntarakenteesta.  

- Riittävien alueiden varaaminen jalankulun ja pyöräilyn ver-
kostoja varten sekä verkostojen jatkuvuuden edistäminen.  
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- Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selitettävä 
ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.  

- Melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvan 
haitan ehkäiseminen ja jo olemassa olevien haittojen vä-
hentäminen.  

 
Kaavan valmistelussa on erityisesti painotettu alueen sijoittumista Ka-
lasataman metroaseman ja palveluiltaan monipuolisen Kalasataman 
keskuksen välittömään läheisyyteen ja poikkeuksellisen kattavan kevy-
en liikenteen verkoston solmukohtaan. 

 
Asemakaavan muutosluonnos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden kanssa. 

 
Maakuntakaava 

 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojenaluetta.  
 

Osayleiskaava  
 
Kalasataman osayleiskaava nro 11650 (kaupunginvaltuusto 30.1.2008, 
tullut voimaan 14.3.2008) mukaan alue on pääosin kerrostalovaltaista 
asuntoaluetta ja palvelujen ja hallinnon aluetta. 
 
Nyt laadittu asemakaavan muutosluonnos on osayleiskaavan mukai-
nen. 
 

Asemakaavat 
 
Alueella on voimassa: 
 
- Asemakaava nro 8750 (vahvistettu 16.4.1985). Kaavan 

mukaan alue on satama-aluetta ja sataman toimintaa pal-
velevien varastorakennusten korttelialuetta. 

 
- Asemakaava nro 11760 (tullut voimaan 2.1.2009). Kaavan 

mukaan alue on katualuetta. 
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
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Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 

 
Muut suunnitelmat ja päätökset 

 
Kaupunginhallituksen päätöksen (23.1.2012) mukaisesti kaava-alueen 
kortteleiden 10627 ja 10628 asuinkerrostalojen korttelialueet (AK) on 
varattu asuntotuotantotoimikunnalle 31.12.2013 saakka kumppanuus-
kaavoitusta sekä asuntorakentamishankkeiden kehittämistä ja suunnit-
telua varten. 
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu xx.xx.20xx. 
 

Maanomistus 
 
Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. 
 

Nykyisen alueen yleiskuvaus 
 
Alue sijaitsee kantakaupungin itärannalla, Kulosaaren sillan pohjois-
puolella. Lännessä alue rajautuu Hermannin rantatiehen ja etelässä jo 
rakentuvaan Kalasataman keskukseen. Alue on vanhaa satamatoimin-
tojen aluetta, jonka käyttötarkoitus on muutosprosessissa sataman 
muutettua Vuosaareen. Alueella olleet varastorakennukset on purettu 
uuden maankäytön tieltä. Nykyisellään alue on tasainen kenttä, jota 
käytetään rakentuvan lähiympäristön väliaikaisena varastona mm. 
maamassoille ja työmaajärjestelyille. Alue on lähes kokonaisuudessaan 
täyttömaata. 
 

Palvelut 
 
Alueen palvelut ovat rakentumassa Kalasataman muun rakentamisen 
myötä. Kalasataman metroasemalle ja sen ympärille rakentuvaan mo-
nipuolisten palvelujen keskukseen, Kalasataman keskukseen asema-
kaava-alueelta on matkaa n. 300 metriä. Myös Tukkutorin ja Teurasta-
mon kehittyvä palvelutarjonta ovat alueen välittömässä läheisyydessä.  
 
Kalasataman korttelitalon (koulu ja päiväkoti) rakentaminen alkaa 
vuonna 2013. Kalasataman ensimmäinen kivijalkapäiväkoti Pikku-Tylli 
avataan vuoden 2013 alussa. Molemmat sijaitsevat Sörnäistenniemel-
lä, alle puolen kilometrin päässä kaava-alueesta. 
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Yhdyskuntatekninen huolto 

 
Suunnittelualueen nykyinen yhdyskuntatekninen huolto käsittää vesi-
huollon, energiahuollon ja tietoliikenteen.  
 
Alueella on seka-, jätevesi- ja hulevesiviemäreitä ja paineviemäri. 
Suunnittelualueen länsireunalla, Hermannin rantatiellä, sijaitsee 300 
mm sekaviemäri, joka liittyy alueen pohjoisosan tulevalla katualueella 
500 mm sekaviemäriin, johon liittyy myös 300 mm paineviemäri. Koil-
liskulman korttelia 10628 viistää 300 mm pohjoiseen laskeva jätevesi-
viemäri ja korttelin 10627 alueella sijaitsee satamalle kuuluva 150 mm 
jätevesiviemäri. 
 
Alueen itäreunalla sijaitsevat hulevesiviemärit (300 mm ja 600 mm) 
purkavat Vanhankaupungin selälle ja kuuluvat satamalle. Luoteisnur-
kan katualueen kuivatuksesta huolehtivat hulevesiviemärit purkavat 
pohjoisosan 500 mm sekaviemäriin.  
 
Alueen pohjoisosassa on likipitäen 300 mm paineviemärin linjausta 
seuraava 200 mm vesijohto ja kaakkoiskulmassa 40 mm työmaa-
aikainen vesijohto. Alueen vesijohtoverkosto kuuluu Ilmalan painepii-
riin; minimikulutustilanteen painetaso vaihtelee välillä +64…+68 m 
(NN). 
 
Alueella on energiahuollon osalta kaukolämpöjohtoja (80 - 300 mm), 
sataman sähkökaapeleita ja Helenin 10 kV keskijännitekaapeleita. 
Kaapelit sijaitsevat pääsääntöisesti tulevilla katualueilla. Korttelin 
10627 pohjoisreunassa sijaitsee muuntamo. 
 
Suunnittelualueella on sekä sataman omia että yksityisten operaattori-
en tietoliikennekaapeleita. Valtaosa kaapeleista sijaitsee korttelien 
10627 ja 10629 alueilla. Lisäksi kaapeleita sijaitsee Hermannin ranta-
tiellä aivan alueen länsireunassa, alueen pohjoisosan tulevalla katualu-
eella ja korttelin 10627 länsipuolisella tulevalla katualueella. 
 

Maaperä 
 
Kohde sijaitsee pääosin saven päälle tehdyllä täyttöalueella. Täytön 
paksuus alueen länsiosassa on n. 1–3 metriä. Täyttökerros paksunee 
itään ja on itäreunassa noin 5 metriä. Alueen luoteisreunalla ja alueen 
eteläosalla on täytön alla kitkamaata tai kallio/louhittu kallio. Näillä alu-
eilla täytön paksuus on alle 3 metriä. 
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Ympäristöhäiriöt 
 
Melu ja ilmanpäästöt 
 
Asemakaavan kortteleita rajaavien katujen moottoriajoneuvo- ja raitio-
vaunuliikenne aiheuttavat liikennemelua. Katujen moottoriajoneuvolii-
kenteen päästöt heikentävät ilmanlaatua alueella.  

 
Maaperän puhtaus 
 
Alueen nykyinen maanpinta on muodostettu maa- ja merialuetta täyt-
tämällä. Täyttöihin on käytetty varsinaisen maa- ja kiviaineksen lisäksi 
sekalaisia aineksia kuten tuhkaa, purkujätettä ja teollisuuden sivutuot-
teita. Alueella on aiemmin ollut satamarataan kuuluvia pistoraiteita. Li-
kimain korttelin 10629 alueelle on vuonna 1999 laaditun Sompasaaren 
sataman maaperäriskien kartoituksen mukaan tuotu 1960-luvulla kirja-
painon pesunesteitä, joiden mukana maaperään pääsi liuottimia. Liuot-
timilla ja PAH-yhdisteillä pilaantunutta maata poistettiin vuonna 1994 
kentän tasaustöiden yhteydessä. 
 
Alueen maaperässä on 2000-luvun alkupuolelta alkaneissa tutkimuk-
sissa todettu monin paikoin raskasmetalleja, PAH-yhdisteitä, syanidia 
ja orgaanisia yhdisteitä, kuten öljyhiilivetyjä ja liuottimia. Alueetta on 
osin kunnostettu tulevien katualueiden kohdalta vuonna 2011. Kalasa-
tamankadun eteläosa ja Tukkutorikujan länsiosa ovat puhdistetut 
osuudet. Koska pilaantuminen jatkuu puhdistetun alueen ulkopuolelle, 
on jo puhdistetut alueet eristetty suojarakenteella. Puhdistamistöitä on 
paikoin tehty myös tulevan korttelin 10627 alueella. 
 
Tukkutorin pakastamo 
 
Alueen länsipuolella sijaitsee Helsingin tukkutori, jossa toimii myös pa-
kastamo. Pakastamon jäähdytysaineena on ammoniakki. Ammoniakin 
aiheuttamia riskejä on selvitetty Etelä- Hermannin kaavoituksen aikana. 
Tukkutorin pakastamolle on Etelä- Hermannin asemakaavoituksen yh-
teydessä tehtyjen turvallisuustarkastelujen perusteella esitetty Tukesin 
ja pelastuslaitoksen lausunnoissa (17.10.2005 ja 7.10.2005) vähim-
mäisetäisyydeksi asutukseen 100 metriä. Asemakaavamuutoksen lä-
himmät toiminnot sijaitsevat noin 400 metrin etäisyydellä pakastamos-
ta. Ammoniakin käyttö tulee suunnitelmien mukaan loppumaan Tukku-
torin alueella. Uuden pakastamon on arvioitu valmistuvan vuonna 
2015.  
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3 
TAVOITTEET 
 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on täydentää Kalasatamaan ra-
kentuvaa kaupunkia paikkaan sopivalla ja sen haasteet huomioivalla 
korttelirakenteella. Yhteistyössä Helsingin kaupungin asuntotuotanto-
toimiston kanssa suunniteltavalle kumppanuuskaavoitusalueelle pyri-
tään löytämään arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoi-
nen kokonaisratkaisu myös kohtuuhintaisen asuntotuotannon tarpeisiin. 
Lisäksi Hermannin rantatien varren asuinkortteliin pyritään luomaan 
edellytyksiä ryhmärakennuttajille varattaville kerrostalotonteille.  
 
Alueen kaupunkikuva suunnitellaan urbaaniksi. Erityistä huomiota pyri-
tään kiinnittämään katutilan elävöittämiseen ja riittävien liiketilamahdol-
lisuuksien sijoittamiseen kaava-alueelle. Asuntosuunnittelussa koroste-
taan asumismuotojen monipuolisuutta ja huomioidaan kaupunkiasumi-
sen erilaisia tarpeita. 
 
Alue tukeutuu ensisijaisesti joukkoliikenteeseen. Jalankulku- ja pyöräi-
ly-ympäristön turvallisuus ja viihtyisyys otetaan korostuneesti huomi-
oon. 
 

4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Capellan puistotien korttelit sijaitsevat Kalasataman keskuksen poh-
joispuolella ja ne ovat osa Kalasataman keskeisimpiä korttelialueita. 
Korttelit ovat Kalasataman pohjoisosan aloituskorttelit ja niiden raken-
taminen tasapainottaa uuden kaupunginosan rakentamista Kulosaaren 
sillan molemmille puolille. 
 
Asemakaavan muutoksessa on suunniteltu asuin- ja toimitilarakennus-
ten alue, johon tulee asuntoja noin 800 uudelle asukkaalle. Kaava-alue 
muodostuu kolmesta pääosin 6-kerroksisesta korttelista ja niitä ympä-
röivistä kaduista. Hermannin rantatien varren korttelista osa on varattu 
erityisasumiseen. Kaava-alueen eteläosassa on toimitilarakentamiselle 
varattu tontti, jonka rakennukset voidaan toteuttaa 8–16-kerroksisena. 
 
Asemakaava laaditaan yhteistyössä Helsingin kaupungin asuntotuotan-
totoimiston kanssa ns. kumppanuuskaavoitusperiaatteella. Yhteistyön 
tavoitteena on löytää ideakilpailun avulla asemakaavan laatimisen poh-
jaksi arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toteuttamiskelpoinen ja toimiva 
korttelisuunnitelma, joka mahdollistaa kaupunginvaltuuston hyväksy-
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män Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjel-
man mukaisen mahdollisimman monipuolisen asuntotuotannon. Lisäksi 
kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomioita paikan synnyttämiin 
haasteisiin mm. varjostusolosuhteiden osalta.  
 

Mitoitus 
 
Muutosalueen pinta-ala on 4,13 ha. Kaavaluonnoksessa on rakennus-
oikeutta yhteensä 57 800 k- m², josta asuinkerrosalaa on yhteensä 
43 800 k-m². Toimitilakerrosalaa yhteensä 14 000 k-m². 
 
Kaavaluonnoksen aluetehokkuus on ea = 1,4. Korttelialueiden tehok-
kuus on ea = 2,14. 
 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) ja eritysasumisen korttelialue (AKS) 
 
Alueelle on suunniteltu kolme asuinkorttelia, jotka ovat kantakaupungin 
mittakaavaa mukailevia pääosin kuusikerroksisia umpikortteleita. Kort-
telit on rajattu ulkoreunoiltaan mahdollisimman selkeäksi katutiloja ra-
jaavaksi kokonaisuudeksi. Kortteleiden sisälle jää yhteiskäyttöiset piha-
alueet, joiden alla sijaitsevat pysäköintilaitokset. Poikkeuksena on kort-
teli 10629, jonka tontit on rajattu siten, että kullekin tontille syntyy oma 
piha ja sen alle tonttikohtaiset pysäköintialueet. Ratkaisulla pyritään 
välttämään tonttien välisiä yhteisjärjestelyjä ja luomaan realistisia mah-
dollisuuksia tonttien luovuttamiselle ryhmärakennuttamiseen. Myös 
tonttien koot on suunniteltu tukemaan ryhmärakennuttamisen mahdolli-
suuksia. Piha-alueella olevia tonttien välisiä rajoja ei saa aidata. Koska 
eritysasumiseen varattujen tonttien piha-alueet ovat melko pienet, tulee 
rakennusten kolmikerroksisten osien kattopinnat rakentaa ja istuttaa 
leikki- ja oleskelualueiksi. 
 
Kalasataman osayleiskaavan mukaisesti eri osa-aluille pyritään luo-
maan omaleimainen ilme. Kalastaman ensimmäisen asuinalueen Sör-
näistenniemen rakennukset ovat väritykseltään kovin tummia. Capellan 
puistotien kortteleiden tulisi ilmeeltään erottua Kulosaarensillan etelä-
puoleisesta alueesta ja siten asemakaavassa on määritelty niiden jul-
kisivujen väritykseksi vaalea. Lisäksi viereisten tonttien rakennusten tu-
lee ilmeeltään erottua naapureistaan, jotta vältetään suurkorttelimainen 
luonne. Lähiympäristön korkean rakentamisen takia kattopinnat ovat 
näkyvä osa kaupunkimaisemaa. Siten kattopintoja tulee käsitellä ns. 
viidentenä julkisivupintana ja ne tulee suunnitella osaksi korttelikoko-
naisuutta.  
 
Asuinkortteleiden alimpaan kerrokseen tulee asemakaavakarttaan 
merkityille alueille rakentaa liiketilaa yhteensä 2 600 k-m². Korttelin 
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10627 tontille 5 merkitylle sosiaalitoimen palvelujen alueelle on tulossa 
noin 1 100 k-m²:n kokoinen kehitysvammaisten päivätoimintakeskus. 
 
Asuinkerrostalojen ja eritysasumisen korttelialueiden yhteenlaskettu 
kerrosala on 43 800 k-m². 
 

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH) 
 
Kortteleiden 10627 ja 10628 sisäpihat on merkitty asumista palveleviksi 
yhteiskäyttöisiksi korttelialueiksi, jotka on varattu kaikkien tonttien yh-
teisiä leikki- ja oleskelualueita varten. AH-korttelialueiden alle rakenne-
taan ympäröivien AK-korttelialueiden autopaikat erillisiin pysäköintilai-
toksiin.  
 

Toimitilarakentamisen korttelialue (KTY) 
 
Kaava-alueen eteläisin alue on merkitty toimitilarakennusten kortteli-
alueeksi. Kalasataman keskuksen korkean rakentamisen aiheuttamien 
haasteellisten varjostusolosuhteiden takia paikka ei ole otollinen asu-
miselle. Toimitilarakentamisen sijoittaminen Työpajankadun varrelle liit-
tää Capellan puistotien korttelit luontevasti Kalasataman keskuksen 
toimintoihin.  
 
Korttelilla on kolmekerroksinen jalustaosa, johon sijoittuvat mm. kortte-
lin autopaikat. Jalustan päältä nousevat erilliset rakennusmassat voi-
daan toteuttaa 8–16-kerroksisena. Rakennuksen korkein osa sijoittuu 
Englantilaisaukion reunalle. Toimitilarakentamisen kerrosala on 14 000 
k-m². 
 

Liikenne 
 
Kalasataman rakentuminen lisää alueen pääkatujen liikennettä siinä 
määrin, että nykyinen katuverkko ei ole riittävä Kalasataman tulevan 
keskuksen läheisyydessä. Pääkatuliikenteen sujuvuus on varmistettu 
Sörnäisten ja Hermannin rantateiden välisellä liikennetunneliyhteydellä, 
Sörnäistentunnelilla, jonka yleissuunnitelman kaupunginvaltuusto hy-
väksyi asemakaavoituksen pohjaksi 6.6.2012. Capellan puistotien kort-
teleiden asemakaavaluonnos sekä sen liikennesuunnitelma on laadittu 
tämän päätöksen pohjalta.  
 
Kalasataman ohittava pitkämatkainen liikenne siirtyy tunneliin. Her-
mannin rantatie muuttuu luonteeltaan alueelliseksi kokoojakaduksi ja 
tärkeäksi joukkoliikenteen yhteydeksi. Kadulle sijoitetaan sekä linja-
autoliikennettä että raitiolinja, jotka palvelevat Kalasataman asukkaiden 
lisäksi laajalti myös Helsingin koillisseudun muita matkustajia. Lähim-
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mät raitiotie- ja linja-autopysäkit sijaitsevat Hermannin rantatiellä Kala-
sataman keskuksen kohdalla aivan metroaseman alla sekä Verkkosaa-
renkadun risteyksen pohjoispuolella. 
 
Kalasataman sisäistä liikennettä palvelevat Hermannin rantatielle ta-
saisin välein johtavat pistokadut, jotka ovat osa Kalasataman paikallista 
kokoojakatuverkkoa. Asemakaava-alueella nämä ovat Verkkosaaren-
katu ja Työpajankatu. Katuverkkoa täydentävät Kalasatamankatu ja 
Capellan puistotie sekä jalankululle ja pyöräilylle varattu Tukkutorinku-
ja. Katujen varsille on varattu mahdollisimman paljon tilaa vieras- ja 
asiointipysäköinnille Työpajankatua lukuun ottamatta.  
 
Hermannin rantatie ja Capellan puistotie ovat osa pyöräilyn pääreitis-
töä. Näille kaduille rakennetaan jalankulusta erotellut yksisuuntaiset 
pyörätiet ja Työpajankadulle pyöräkaistat. Muilla kaduilla pyöräily on 
ajoradalla muun ajoneuvoliikenteen tapaan. 
 
Alueen asukaspysäköinti toteutetaan maanalaisena pysäköintinä piha-
kannen alla.. Autopaikkojen määrät ovat AK-korttelialueella vähintään 
suurempi luvuista 1 ap/130 k-m² tai 0,5 ap/asunto ja AKS-kortteli-
alueella 1 ap/400 k-m². Toimistoille tulee rakentaa vähintään 1 ap/120 
k-m² ja myymälöille 1 ap/150 k-m².   
 

Palvelut 
 
Asemakaavassa on merkintä Ii, joka osoittaa rakennusalan osan, johon 
on rakennettava kerrosalan osoittavan luvun verran liiketilaa. Lisäksi 
kaavassa on merkintä kr, joka osoittaa rakennusalan osan, johon on 
rakennettava kerrosalan osoittavan luvun verran ravintola- tai kahvilati-
laa, joka on varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimmän tason 
yläpuolella johdettavalla ilmastointihormilla. Yhteensä kaava-alueella 
on liiketilaa 2 600 k-m². 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Alueelle rakennetaan uudet vesi-, energia- ja tietoliikennehuollon ver-
kostot. 
 
Vesijohtoverkko kuuluu Ilmalan painepiiriin ja painetaso on n. +60 mvp. 
Painetaso ei todennäköisesti riitä korkeimmille rakennuksille, vaan ne 
on varustettava mahdollisesti kiinteistökohtaisella paineenkorotuksella.  
 
Jätevedet kootaan viettoviemärissä kaava-alueen ulkopuolelle raken-
nettavaan pumppaamoon, josta ne pumpataan Hermannin rantatielle 
rakennettavaan viemäriin ja edelleen Viikinmäen puhdistamolle.  
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Sade- ja sulamisvedet johdetaan hulevesiviemäreissä mereen. Rank-
kasateiden aiheuttamiin tulviin on varauduttu siten, että kaava-alueen 
kaduilla on riittävä pituuskaltevuus ja rankkasateiden aikainen tulvavesi 
purkautuu pintavaluntana katuverkostoa pitkin mereen.  
 
Kaavassa on muuntamoiden sijoittamista koskeva määräys.  
 

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 
 
Tonttien suunnittelua ja rakentamista varten on laadittu raportti, jossa 
on tietoja mm. pohjaolosuhteista, esirakentamisesta ja maaperän puh-
distustoimenpiteistä: "Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, Kalasata-
man ja Sörnäistenniemen kaava-alueet, esi- ja katurakentamisen sekä 
vesihuollon yleis- ja rakennussuunnittelu, Suunnitteluohjeet talonraken-
tamista varten, 20.8.2009". Ohjeen kattama alue ulottuu korttelin 10627 
alueelle. 
 
Täyttömaakerroksen paksuus alueella vaihtelee 1–5 metriin. Korttelin 
10627 KTY-1-korttelialueen eteläosalla rakennukset voidaan perustaa 
maan tai kallion varaan, kaakkoiskulmalla teräspaaluilla. Muualla kort-
telialueella 10627 rakennukset perustetaan teräsbetonilyöntipaaluilla. 
Myös korttelien 10628 sekä 10629 alueella rakennukset perustetaan 
teräsbetonilyöntipaaluilla. Kadut, kunnallistekniikka ja pihat voidaan pe-
rustaa esikuormitetun pohjamaan varaan. Lopullisten perustamistapo-
jen suunnittelua varten on tehtävä katu- ja tonttikohtaisia lisäselvityksiä 
pohjarakennusolosuhteista. 
 
Hermannin rantatien länsipuolella on puupaaluperusteisia rakennuksia. 
Orsi- ja pohjaveden pintaa ei saa pysyvästi alentaa. Olemassa oleville 
rakennuksille ja rakenteille ei saa aiheutua haittaa työnaikaisesta poh-
javedenalennuksesta. 
 
Kaava-aluetta rajaavien katujen korkeustasojen määrittelyssä on otettu 
huomioon ilmastonmuutoksesta mahdollisesti aiheutuva merenpinnan 
nousu sekä paikallisista rankkasateista johtuvat tulvatilanteet. 
 
Alueen maaperä on todettu pilaantuneeksi siten, että laaja-alainen 
puhdistaminen on välttämätöntä ennen alueen ottamista asemakaavan 
mukaiseen käyttöön. Alueella on käynnissä lisätutkimuksia, joiden pe-
rusteella tarkennetaan maaperän pilaantuneisuutta ja arvioidaan alus-
tavasti kunnostustarvetta ja -kustannuksia. 
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Asemakaavassa on määräys maaperän pilaantuneisuuden selvittämi-
sestä ja pilaantuneiden alueiden kunnostamisesta ennen rakentami-
seen ryhtymistä. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Liikennemelu 
 
Kaava-alueella liikennemelua aiheuttavat kortteleita rajaavien katujen 
moottoriajoneuvo- ja raitiovaunuliikenne. Raitioliikennettä on suunni-
telmien mukaan Hermannin rantatiellä ja Työpajankadulla. Alueelle voi 
kantautua jonkin verran melua myös Itäväylältä Kulosaaren sillan 
suunnasta.  

 
Alueen suunnittelun lähtökohtana on, että Hermannin rantatien ja Sör-
näisten rantatien ajoneuvoliikenteen yhdistävä tunneli on toteutettu. 
Tunneli vähentää merkittävästi Hermannin rantatien liikennettä ja sa-
malla sen aiheuttamaa melua. Lisäksi oletetaan, että Kalasataman 
keskus on toteutunut sille laaditun asemakaavan mukaisesti, jolloin sen 
kansi- ja muut rakenteet suojaavat Capellan puistotien kortteleiden 
asemakaava-aluetta Itäväylän ja metron melulta. Itäväylän ja metron 
melun leviämistä Kulosaaren sillan suunnalta kaava-alueelle vähentä-
vät sillan nykyiset ja tulevat melukaiteet ja -aidat sekä Verkkosaaren 
asemakaava-alueelle tuleva korkeiden rakennusten kortteli.  

 
Kaava-alueen melutasoja on arvioitu pistemäisillä laskennoilla. Las-
kennassa on käytetty pohjoismaista tieliikennemelun laskentamallia. 
Koska kyse on Sörnäisten alueen täydennysrakentamisesta, on melu-
laskelmissa päivän keskiäänitaso mitoitettavin suure. Laskennassa 
päivän (klo 7.00–22.00) liikennemääräksi on arvioitu 90 % koko vuoro-
kauden liikenteestä. Raitiovaunujen melu on laskelmissa otettu huomi-
oon siten, että yksi raitiovaunuvastaa kahta raskasta ajoneuvoa.  

 
Asemakaavan korttelit ovat umpikortteleita, jolloin oleskelupihat ovat 
pääosin rakennusmassojen muodostamassa melukatveessa. Kor-
keimmat melutasot kohdistuvat Työpajankadun varrella sijaitsevan 
KTY-korttelialueen julkisivulle (67–68 dB). 
 
Melulaskelmien perusteella kaavassa on annettu asuinrakennusten ul-
koseinärakenteiden ääneneristävyyttä koskevia määräyksiä, joilla 
asuntojen sisämelutasot saadaan hyväksyttävälle tasolle.  
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Ilmanlaatu 
 
Itäväylän liikenteen pakokaasupäästöjen haitta-alueen arvioidaan ulot-
tuvan noin 52 metrin päähän väylästä. Haitta-alue ei ulotu kaava-
alueen asuinkortteleihin saakka.  
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Asemakaavan toteuttamisen vaikutuksia tullaan tarkistamaan kaavoi-
tustyön edetessä mm. alueesta järjestettävän ideakilpailun avulla.  
 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
 
Satamatoiminnoilta vapautuvien alueiden rakentuminen vahvistaa kan-
takaupungin ja ydinkeskustan asemaa alue- ja yhdyskuntarakenteessa. 
Itäisen kantakaupungin ranta-alue ja kaava-alue sen osana rakentuu 
ydinkeskustan ja Arabianrannan väliin liittäen koko uuden rantaraken-
teen keskustan reunaan.  
 
Kaava-alueen rakentaminen on täydennysrakentamista, jossa yhdys-
kuntarakenne tulee asettumaan olemassa olevan rakenteen ja liiken-
neverkkojen välittömään läheisyyteen.  
 
Hyvät liikenneyhteydet ja erittäin keskeinen sijainti tekevät alueen hou-
kuttelevaksi monipuoliselle väestörakenteelle. Lisäksi metroaseman lä-
heisyys tarjoaa hyvät mahdollisuudet erityisasumiselle.  
 

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan 
 
Capellan puistotien kortteleiden rakentaminen on osa Helsingin merel-
lisen olemuksen muutosprosessia. Capellan puistotien kortteleiden ra-
kentaminen aloittaa Kalasataman pohjoisosan rakentamisen ja tasa-
painottaa siten rakentamisen määrää Kulosaaren sillan molemmille 
puolille. 
 
Vaikutuksia maisemaan ja kaupunkikuvaan tullaan tutkimaan alueesta 
järjestettävän ideakilpailun avulla.  
 

Vaikutukset liikenteeseen sekä teknisen huollon järjestämiseen 
 
Alueen liikenteellinen sijainti on hyvä. Sen vieressä sijaitsee metro-
asema, josta johdetaan myös bussi- ja raitiovaunuliikennettä keskustan 
ja Pasilan suuntaan.  
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Alueen rakentaminen lisää paikallisliikennettä. Liikenne johdetaan halli-
tusti kokoojakatujen kautta pääkatuverkkoon.  
 
Alueen tasainen maasto luo hyvät edellytykset jalankululle ja pyöräilylle 
sekä esteettömälle liikkumiselle.  
 

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen 
 
Alueelta on tekeillä rakennettavuusselvitys. Esirakentamismenetelmä-
nä on suunniteltu alueen esikuormitusta. Alustavan selvityksen mukaan 
katujen esirakentamiskustannukset ovat noin 32 euroa/m2 eli yhteensä 
noin 0,4 milj. euroa. Korttelialueiden esirakentamiskustannukset ovat 
alustavasti 32 euroa/m2, yhteensä noin 0,8 milj. euroa. Kustannuksissa 
ei ole otettu huomioon pilaantuneen maaperän kunnostamista. Puhdis-
tamiskustannukset arvioidaan alustavasti alueen lisätutkimusten val-
mistuttua. 
 

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen 
 
Pilaantunut maaperä puhdistetaan ennen alueen ottamista asemakaa-
van mukaiseen käyttöön. Maaperästä ei puhdistamisen jälkeen aiheu-
du haittaa ihmisten terveydelle.   
 
Alueen korkeustason määrittelyssä on merenpinnan korkeusvaihtelu 
otettu huomioon sijoittamalla uudisrakennukset maa- ja metsätalous-
ministeriön ja ympäristöministeriön oppaassa annettujen ohjeiden mu-
kaisesti: Ylimmät vedenkorkeudet ja sortumariskit ranta-alueille raken-
nettaessa – Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista, ympäristöopas 
no: 52. Rankkasateiden aiheuttamiin tulviin on varauduttu suunnittele-
malla alueellinen tasaus siten, että tulvavedet voidaan johtaa pintava-
luntana katuja pitkin mereen. 
 

Kalasataman keskuksen aiheuttamat vaikutukset lähiympäristöön 
 
Kalasataman keskuksen korkea rakentaminen aiheuttaa kaava-alueelle 
erittäin haasteelliset varjostusolosuhteet. Lisäksi kaava-alueen kau-
punkirakenteellinen liittyminen Kalasataman keskuksen suureen mitta-
kaavaan on ratkaistava laadukkaasti. Kilpailijoiden oletetaan paneutu-
van näihin haasteisiin asemakaavaluonnoksen pohjalta käytävässä 
ideakilpailussa.  
 
Kalasataman keskuksen aiheuttamia vaikutuksia lähiympäristöön tutki-
taan alueesta järjestettävän ideakilpailun avulla ja kilpailun tulosten 
pohjalta tehdään tarvittaessa lisäselvityksiä.  
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6 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta.  
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 10.4.2012) sekä asemakaavan muutos-
luonnos (päivätty 10.4.2012).  
 
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluon-
nos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluviras-
tossa 10.4.–4.5.2012.  
 

Esitetyt mielipiteet 
 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse yksi mielipide koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
ja asemakaavan muutosluonnosta.  

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta saatu 
mielipide kohdistui kortteleiden melu- ja tuuliolosuhteisiin sekä piha-
alueiden varjostusolosuhteisiin. 
 
Mielipide on kaavoitustyössä otettu huomioon ja siinä mainittujen asioi-
den tutkimista jatketaan kaavoitustyön edetessä mm. alueesta järjestet-
tävän ideakilpailun avulla.  
 

Viranomaisyhteistyö  
 
Kaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä kiinteistöviraston, rakennusviraston, talous- ja suunnittelukeskuk-
sen ja ympäristökeskuksen sekä Helsingin Satama -liikelaitoksen 
kanssa. Kaavaluonnoksesta saadut kannanotot koskivat liikennemää-
räennusteiden pohjalta tarkistettavaa asuinrakennusten meluntorjun-
nan tarvetta, lumen varastointia alueella sekä yhteispihatontteja. 
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7 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosluonnos esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 30.10.2012 ja se päätti ... 
 
 
Helsingissä  
 
 
 
 
Annukka Lindroos 
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SÖRNÄINEN, CAPELLAN PUISTOTIEN KORTTELIT 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

 

Suunnittelualue 
 
Suunnittelualue sijaitsee kantakaupungin 
itärannalla, Kulosaaren sillan pohjoispuolel-
la. Lännessä alue rajautuu Hermannin ran-
tatiehen ja etelässä tulevaan Kalasataman 
keskukseen. Muutosalue sijaitsee osoittees-
sa Capellan puistotie. 
 
Nykytilanne 
 
Alue on vanhaa satamatoimintojen aluetta, 
jonka käyttötarkoitus on muutosprosessissa 
sataman muutettua Vuosaareen. Alueella 
olleet varastorakennukset on purettu ja alue 
on nykyisellään tasainen kenttä, jota käytet-
tään rakentuvan lähiympäristön väliaikaise-
na varastona mm. maamassoille ja työmaa-
järjestelyille. 
 
Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Alueelle on suunnitteilla kolme asuin- ja toi-
mitilakorttelia, joihin tulee asuntoja yhteensä 
n. 500 asukkaalle. Asuinrakennukset ovat 
pääosin 6-kerroksisia ja toimitilarakennukset 
voidaan toteuttaa 6-16-kerroksisena.  
 
Kaavaluonnoksessa asuinkerrosalaa on yh-
teensä 34 000 km² ja liike- ja toimitilakerros-
alaa 24 000 km². 
 
Aloite 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin 
aloitteesta.  
 

Maanomistus 
 
Helsingin kaupunki omistaa alueen. 
 
Kaavatilanne 
 
Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 
1985 ja 2009. Voimassa olevissa asema-
kaavoissa alue on satama-aluetta, sataman 
toimintaa palvelevien varastorakennusten 
korttelialuetta sekä katualuetta. 
 
Kalasataman osayleiskaavan (2008) mu-
kaan alue on pääosin kerrostalovaltaista 
asuntoaluetta ja palvelujen ja hallinon aluet-
ta. 
 
Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Kaupunginhallituksen päätöksen 
(23.1.2012) mukaisesti osa kaava-alueen 
kortteleista on varattu asuntotuotantotoimi-
kunnalle 31.12.2013 saakka kumppanuus-
kaavoitusta sekä asuntorakentamishankkei-
den kehttämistä ja suunnittelua varten. 
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat kaavan valmistelun yhtey-
dessä sen toteuttamisen vaikutuksia yhdys-
kuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan ja mai-
semaan, liikenteeseen sekä teknisen huol-
lon järjestämiseen ja yhdyskuntatalouteen.  
 
Lisäksi tutkitaan alueen välittömässä lähei-
syydessä sijaitsevan Kalasataman keskuk-
sen toteuttamisen aiheuttamia vaikutuksia 
tälle kaava-alueelle. 
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Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lä-
hetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu 
valmisteluaineisto on esillä 10.4.–4.5.2012.  
 

 kaupunkisuunnitteluvirastossa,  
Kansakoulukatu 3, 1. krs  

 kaupungin ilmoitustaululla,  
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13 

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 
nyt").   

 
Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupun-
kisuunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen 
viimeistään 4.5.2012 kirjallisesti osoittee-
seen: 
 
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,  
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13) 
 
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi 
tai faksilla (09) 655 783 
 
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle. 
 
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin. 
 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus esitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle vuonna 2013. 
 
Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan 
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viran-

omaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi 
tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.  
 
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston 
käsiteltävänä vuonna 2013. 
 
Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, 
asukkaat ja yritykset  

 seurat, yhdistykset: Hermanni-Vallila 
seura, Helsingin kaupunginosayhdistyk-
set ry Helka, Kallion–Alppilan seudun 
kestävän kehityksen asukasfooru-
mi/kaupunkisuunnitteluryhmä, Kallio-
seura, Kulosaarelaiset–Brändöborna, 
Helsingin seudun kauppakamari, Helsin-
gin Vanhankaupungin Yrittäjät ry,  

 Helsingin Yrittäjät 

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: Hel-
singin Energia, Helen Sähköverkko Oy, 
HSY Vesi, kiinteistövirasto, Helsingin 
seudeun liikenne HSL, pelastuslaitos, 
rakennusvalvontavirasto, rakennusviras-
to, sosiaalivirasto, talous- ja suunnittelu-
keskus, ympäristökeskus. 

 muut asiantuntijaviranomaiset: Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus. 

 
Mistä saa tietoa 
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palvelusta: 
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla. 
 
Suunnittelusta tiedotetaan 

 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden 
kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden 
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja 
asukkaille) 

 Helsingin Uutisissa  
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 www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä 
nyt!)  

 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka 
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston 
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv). 
 
Kaavaa valmistelee 
 
arkkitehti Ulla Kuitunen  
puhelin 09 310 37443 
sähköposti ulla.kuitunen(a)hel.fi 







Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 10.10.2012

Kaavan nimi 10. kaupunginosa, Sörnäinen, Kortteli 571, Katu- ja satama-alue

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 27.03.2012

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus  

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 4,1318 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
4,1318

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 4,1318 100,0 57800 1,40 0,0000 41000

A yhteensä 2,0486 49,6 43800 2,14 2,0486 45000

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä 0,3606 8,7 14000 3,88 0,3606 14000

T yhteensä         -0,6839 -13000

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 1,7226 41,7     -1,7253 -5000

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä          

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 4,1318 100,0 57800 1,40 0,0000 41000

A yhteensä 2,0486 49,6 43800 2,14 2,0486 45000

AK 1,2035 58,7 34800 2,89 0,9810 36000

AH 0,5785 28,2     0,8844  

AKS 0,2666 13,0 9000 3,38 0,1832 9000

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä 0,3606 8,7 14000 3,88 0,3606 14000

KTY 0,3606 100,0 14000 3,88 0,3606 14000

T yhteensä         -0,6839 -13000

TSV         -0,6839 -13000

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 1,7226 41,7     -1,7253 -5000

Kadut 1,3330 77,4     0,6516  

Katuauk./torit 0,0716 4,2     0,0716  

Kev.liik.kadut 0,3180 18,5     0,2131  

LS         -2,6616 -5000

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            
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Liite kaavaan nro xxxxx / Kslk 30.10.2012



Ote Yleiskaava 2002:sta

Capellan puistotien korttelit

Liite kaavaan nro xxxxx / Kslk 30.10.2012



Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaava

Capellan puistotien korttelit

Liite kaavaan nro xxxxx / Kslk 30.10.2012



Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaava

Capellan puistotien korttelit

Liite kaavaan nro xxxxx / Kslk 30.10.2012



Ote ajantasa-asemakaavasta
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