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§ 32
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Herttoniemen yritysalueen 
Puusepänkadun kortteleiden asemakaavan muutokseksi (nro 12366)

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Ksv 1086_6, karttaruutu 675501/675502

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 2.2.2016 päivätyn 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemen 
yritysalue) korttelin 43057 tonttien 7, 8, 10, 11, 12 ja 13, korttelin 
43061 tontin 6 sekä katualueiden (muodostuvat uudet korttelit 
43077 ja 43081) asemakaavan muutosehdotuksen nro 12366 hy-
väksymistä.

Samalla lautakunta päätti

 asettaa ehdotuksen nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 27 §:n mukaisesti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijoilta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen

 merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen 
liitteenä.

Käsittely

Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että se kä-
sitteli asian Akp/2 asian Vp/1 jälkeen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
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Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, liikenteen ympäristöhäiriöt, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, pilaantuneet maat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12366 kartta, päivätty 2.2.2016
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12366 selostus, päivätty 

2.2.2016
5 Havainnekuva, 2.2.2016
6 Tilastotiedot
7 Kustannukset
8 Vuorovaikutusraportti 2.2.2016
9 Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo
10 Mielipidekirjeet
11 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 6
Liite 8
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Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksella korttelin 43057 nykyiset ohjeelliset tontit 7, 
8, 10, 11 ja 12 muutetaan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten 
korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Saman kortte-
lin tontti 9 on jo aikaisemmassa asemakaavan muutoksessa (nro 
12346, voimaantulo 4.12.2015) kaavoitettu asuinrakentamista varten. 
Nykyisten kortteleiden 43057 ja 43061 läpi linjataan uusi itä-länsisuun-
tainen jalankulun ja polkupyöräliikenteen katualue.

Uuden asuinkerrosalan (AK) määrä on yhteensä 56 650 k-m², josta vä-
hintään 1 600 k-m² on mm. liiketiloina käytettäviä monikäyttötiloja. AK-
korttelialueiden yhteenlaskettu tehokkuuslukema on e = 2,3. Arvioitu 
asukasmäärä on 1 400.

Kaavan toteuttaminen mahdollistaa yhdyskuntarakennetta tiivistävän 
asuntorakentamisen kaupunginosakeskuksen ja julkisen liikenteen ter-
minaalin läheisyydessä. 

Asemakaava ohjaa vaihteleviin rakennusten ja rakennusosien korkeuk-
siin sekä vaihteleviin julkisivujen käsittelyihin. Kaupunkikuvallisena ta-
voitteena on ympäröivään, esteettisesti kirjavaan yritysalueeseen posi-
tiivisella tavalla sopeutuva uudisrakentaminen.

Korttelin 43057 tontit 4 ja 5 (voimassa olevassa kaavassa yhtenäinen 
tontti 12) sekä 10 ovat yksityisomistuksessa. Muut muutosalueen tontit 
ja alueet ovat kaupungin omistuksessa. Kaavoitustyö on käynnistetty 
kaupungin, maanomistajien ja kiinteistönhaltijoiden aloitteesta. Kaava-
ratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen 
mukainen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Herttoniemen yritysalueen 
suunnitteluperiaatteet tulevien asemakaavamuutosten pohjaksi 
10.11.2015.
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Kaupunkisuunnittelulautakunnan aikaisempi päätös muutosalueen kaa-
voitusta koskien 20.1.2015: "Lautakunta palautti uudelleen valmiste-
luun asemakaavan, joka koskee aluetta, jota rajaavat Puusepänkatu, 
Kirvesmiehenkatu, Linnanrakentajantie ja Abraham Wetterin tie sekä 
toisessa korttelissa olevan tontin 43077 niin, että Puusepänkadun, Kir-
vesmiehenkadun, Linnanrakentajantien ja Abraham Wetterin tien rajaa-
ma kortteli suunnitellaan kokonaisuutena pääosin asuinkäyttöön. Suun-
nittelualueen läpi suunnitellaan Sorvaajankadulta Puusepänkadulle ke-
vyen liikenteen yhteys. Suunnittelussa käytetään hyväksi nyt kaupunki-
suunnitteluvirastossa valmisteltua kaavaesitystä ja soveltuvilta osin 
maanomistajien esittämiä vaihtoehtoja. Suunnittelussa tulee kiinnittää 
huomiota kaavatalouteen niin, että erityisesti pysäköintiratkaisusta teh-
dään nyt esitettyä halvempi. Selvitetään myös mahdollisuudet keventää 
pysäköintinormia hyväksytyn pysäköintipoliittisen ohjelman antamien 
mahdollisuuksien mukaan samaan tapaan kuin tehtiin Sompasaares-
sa." 

Nyt laadittu kaavaehdotus on lautakunnan palautuspäätöksen mukai-
nen. Ns. Sompasaaren mallin mukainen pysäköintiratkaisu, siltä osin 
kuin se perustuu alueellisen pysäköintilaitoksen rakentamiseen, todet-
tiin kaavaa uudelleen valmisteltaessa yhdessä kiinteistöviraston ja 
muutosalueen yksityisten maanomistajien kanssa taloudellisesti ja ti-
lankäytöllisesti epäsuotuisaksi.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, missä yritysalu-
een toiminnot kohtaavat metroaseman läheisyyteen keskittyneet kau-
palliset palvelut ja Herttoniemenrannan asuinalueen. Muutosaluetta ja 
yritysalueen eteläosaa leimaa kaupunkikuvan keskeneräisyys lukuisten 
rakentamattomien tai vajaakäyttöisten kiinteistöjen vuoksi.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1981–1995). Kort-
telin 43057 ohjeelliset tontit 7, 8, 10, 11 ja 12 ovat voimassa olevassa 
kaavassa teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialuetta 
(TKT). Tontti 43057/13 on autopaikkojen korttelialuetta (LPA). Korttelin 
tontti 43061/6 on teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialuetta. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa: 

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
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 asuntotuotantotoimisto (ATT)
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 kiinteistöviraston tilakeskus
 opetusvirasto
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 sosiaali- ja terveysvirasto
 varhaiskasvatusvirasto
 ympäristökeskus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
vissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon 
kaavatyössä.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 12 mielipidettä, joista 6 koski osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaa ja 6 asemakaavan valmisteluaineistoa.

Mielipiteet kohdistuivat mm. rakennusten suojeluun, senioriasuntojen 
tarpeeseen, rakennusten korkeuteen ja niiden varjostavuuteen, pihojen 
ja koululaisten reittien turvallisuuteen, arkkitehtikilpailun tarpeeseen ja 
pysäköinnin ratkaisuihin. Rakentamisen tehokkuutta ja kaupunkikuvalli-
sia ratkaisuita pidettiin hyvinä, tosin joissakin mielipiteissä toivottiin vie-
lä suurempaa rakentamisen tehokkuutta. Painokkaimmin mielipiteissä 
käsiteltiin muutosalueen rajausta sekä siihen liittyen asumisen ja yritys-
toiminnan kaavoittamisen laajuutta ja vaikutuksia.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa yleisten alueiden rakentamisesta 900 000 euroa ja se-
kavesiviemärin siirtämisestä 120 000 euroa. Elisan puhelinkeskuksen 
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siirtämisen kustannukset ovat arviolta 2 miljoonaa euroa. Siirrosta ai-
heutuvien kustannusten jakautuminen kaupungin, tontinhaltijoiden ja 
Elisan kesken selviää maankäyttöneuvotteluiden ja rakentamisen aika-
taulujen perusteella. Kustannukset eivät sisällä mahdollisia maaperän 
kunnostamisesta kaupungille aiheutuvia kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seu-
raavilta tahoilta: 

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 asuntotuotantotoimisto (ATT)
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 Helsingin taidemuseo
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta/kiinteistövirasto
 liikuntalautakunta/liikuntavirasto
 pelastuslautakunta
 rakennuslautakunta/rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta/rakennusvirasto
 ympäristölautakunta/ympäristökeskus

Kaavaehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulu-
matonta aluetta.

Kiinteistövirasto käynnistänee kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) 
tekemän päätöksen mukaisen maankäyttösopimusmenettelyn yksityis-
ten maanomistajien kanssa.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, liikenteen ympäristöhäiriöt, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, pilaantuneet maat, puhelin: 310 37250
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kaarina.laakso(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12366 kartta, päivätty 2.2.2016
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12366 selostus, päivätty 

2.2.2016
5 Havainnekuva, 2.2.2016
6 Tilastotiedot
7 Kustannukset
8 Vuorovaikutusraportti 2.2.2016
9 Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo
10 Mielipidekirjeet
11 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 6
Liite 8

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Erroll, Hakola
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski

Päätöshistoria
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.01.2015 § 3

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Ksv 1086_6, karttaruutu J4

Päätös

Lautakunta palautti uudelleen valmisteluun asemakaavan, joka koskee 
aluetta jota rajaavat Puusepänkatu, Kirvesmiehenkatu, Linnanrakenta-
jantie ja Abraham Wetterin tie sekä toisessa korttelissa olevan tontin 
43077 niin, että Puusepänkadun, Kirvesmiehenkadun, Linnanrakenta-
jantien ja Abraham Wetterin tien rajaama kortteli suunnitellaan kokonai-
suutena pääosin asuinkäyttöön. Suunnittelualueen läpi suunnitellaan 
Sorvaajankadulta Puusepänkadulle kevyen liikenteen yhteys.

Suunnittelussa käytetään hyväksi nyt kaupunkisuunnitteluvirastossa 
valmisteltua kaavaesitystä ja soveltuvilta osin maanomistajien esittämiä 
vaihtoehtoja.  Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kaavatalouteen 
niin, että erityisesti pysäköintiratkaisusta tehdään nyt esitettyä halvem-
pi.  Selvitetään myös mahdollisuudet keventää pysäköintinormia hyväk-
sytyn pysäköintipoliittisen ohjelman antamien mahdollisuuksien mu-
kaan samaan tapaan kuin tehtiin Sompasaaressa.

Käsittely

20.01.2015 Palautettiin

Olavi Veltheim: Uudistan edellisessä kokouksessa tekemäni muutose-
sityksen seuraavasti: Lautakunnan 16.12.2014 tekemän yleiskaava-
luonnosta koskevan päätöksen johdosta muutan päätösesitystä siten, 
että kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä kaupunginhallitukselle 
jätetään ulkopuolelle kaavamuutos-kartalla olevat korttelin 43057 osat. 
Esityksen otsikko ja asiakirjat korjataan vastaamaan näin muutettua 
esitystä. Päätöksen mukaiset liitteet päivitetään nähtäville asetettavaan 
asemakaavaselostukseen.

Esitykseen lisätään "Samalla lautakunta päättää" kohdan alkuun uusi 
päätöskohta:

- että asemakaavaosasto valmistelee koko kaava-alueen ulkopuolelle 
jäävään korttelin 43057 osaan asema-kaavan muutoksen, jossa kysei-
nen osa osoitetaan pääasiassa asumiskäyttöön siten, että se muodos-
taa kokonaisuuden uuden korttelin 43081 kanssa. Molemmat asema-
kaavan muutokset tulee valmistella virastossa yhtaikaa valmiiksi kau-
punginhallituksen käsittelyyn.
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Palautusehdotus:
Osmo Soininvaara: Lautakunta palauttaa uudelleen valmisteluun ase-
makaavan, joka koskee aluetta jota rajaavat Puusepänkatu, Kirvesmie-
henkatu, Linnanrakentajantie ja Abraham Wetterin tie sekä toisessa 
korttelissa olevan tontin 43077 niin, että Puusepänkadun, Kirvesmie-
henkadun, Linnanrakentajantien ja Abraham Wetterin tien rajaama 
kortteli suunnitellaan kokonaisuutena pääosin asuinkäyttöön. Suunnit-
telualueen läpi suunnitellaan Sorvaajankadulta Puusepänkadulle ke-
vyen liikenteen yhteys.”

Suunnittelussa käytetään hyväksi nyt kaupunkisuunnitteluvirastossa 
valmisteltua kaavaesitystä ja soveltuvilta osin maanomistajien esittämiä 
vaihtoehtoja.  Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kaavatalouteen 
niin, että erityisesti pysäköintiratkaisusta tehdään nyt esitettyä halvem-
pi.  Selvitetään myös mahdollisuudet keventää pysäköintinormia hyväk-
sytyn pysäköintipoliittisen ohjelman antamien mahdollisuuksien mu-
kaan samaan tapaan kuin tehtiin Sompasaaressa.

Kannattajat: Risto Rautava

Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä varapu-
heenjohtajan palautusehdotuksen.

16.12.2014 Pöydälle

09.12.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, pilaantuneet maat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, liikenteen ympäristöhäiriöt, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Maija Rekola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37424

maija.rekola(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 11.9.2014

HEL 2014-004702 T 10 03 03
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Rakennusvirasto tarkastelee Puusepänkadun korttelien asemakaavan 
muutosta lähinnä yleisten alueiden; katujen, jalankulku- ja pyöräteiden, 
aukioiden, viheralueiden sekä kaupunkikuvan näkökulmasta.   

Valmisteluaineisto ja muutosalue

Asemakaavan muutos koskee seuraavia Herttoniemen yritysalueen 
osoitteita: Puusepänkatu 1, 3, 5 ja 7, Kirvesmiehenkatu 1 ja 2 sekä Lin-
nanrakentajantie 6 ja 8. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja ja sa-
malla suunnitellaan uusi jalankulun ja polkupyöräilyn reitti, joka jatkuu 
suunnittelualueelta itään. Asemakaavan muutoksen yhteydessä laadi-
taan liikennesuunnitelma, joka huomioi yhteyden muutosalueelta Sor-
vaajanpuistoon. 

Asemakaavan muutosta tehdään osalle Herttoniemen yritys- ja teolli-
suusaluetta. Herttoniemen öljysataman ja rautatien rakentaminen 
1930-luvulla olivat lähtökohtana laajemman teollisen keskittymän synty-
miselle. Alueen eteläosan ilme ja luonne on viime vuosina muuttunut, 
kun entisiä teollisuusrakennuksia on purettu Sorvaajanpuiston pohjois-
reunan ja Abraham Wetterin tien väliseltä alueelta ja niiden tilalle on ra-
kennettu uusia asuinkerrostaloja ja Sorvaajanpuisto, joka erottaa teolli-
suusalueen ja uuden asuinkerrostaloalueen toisistaan.

Rakennusviraston kannanotto

Uusien rakennusten sijoittelussa ja katualueen mitoituksessa tulee ot-
taa huomioon aurauslumien vaatima tila. Tämän lisäksi lumimassojen 
väliaikaiseen kasaamiseen vaadittava tila on otettava huomioon sekä 
muutosalueella että siihen rajautuvilla alueilla.

Tulevaisuudessa Sorvaajanpuisto sekä jalankulun ja pyöräilyn reitti luo-
vat yhdessä kokonaisuuden, joka antaa hyvät edellytykset kulkea rau-
hallisessa ja miellyttävässä ympäristössä Roihuvuoren keskuksesta 
Roihuvuoren japanilaisvaikutteisen puiston, Kirsikkapuiston ja Sorvaa-
janpuiston kautta Asentajanpuistoon ja siitä edelleen katuverkostoa pit-
kin esimerkiksi Herttoniemen metroasemalle ja kauppoihin. Valurinpuis-
tosta voi sujuvasti jatkaa matkaa Asentajanpuiston kautta Siilitien suun-
taan. 

Sorvaajanpuiston ja Asentajanpuiston välissä oleva alue tulee suunni-
tella mahdollisimman leveäksi, valoisaksi ja viihtyisäksi vihervyöhyk-
keeksi, joka samalla luontevasti erottaa teollisuus- ja asuinalueen toi-
sistaan. 

Rakennusvirasto esittää, että taloyhtiöille varattuja autopaikkoja (LPA) 
ei tule osoittaa Kirvesmiehenkadulle vaan tarvittava tila tulee varata 
tontilta. 
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Kaavayhteistyön yhteyshenkilöt rakennusvirastossa ovat lisätietojen
antajat.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.savolainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.9.2014

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 21.8.2014

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavan muutosta kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausun-
non. 

Asemakaavan muutos koskee Herttoniemen yritysalueella Puusepän-
katu 1, 3, 5 ja 7, Kirvesmiehenkatu 1 ja 2 sekä Linnanrakentajantie 6 ja 
8:aa. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja. Samalla suunnitellaan 
uusi jalankulun ja polkupyöräilyn raitti.

Alue on osa omaleimaista Herttoniemen yritys- ja teollisuusaluetta. 
Herttoniemen öljysataman ja rautatien rakentaminen 1930-luvulla olivat 
lähtökohtana laajemman teollisen keskittymän syntymiselle. Alueen 
eteläosan ilme ja luonne on viime vuosina muuttunut, kun entisiä teolli-
suusrakennuksia on purettu ja niiden tilalle on rakennettu asuinkerros-
taloja.

Suunnittelualueella on säilynyt yksittäisiä vanhoja teollisuus- ja varasto-
rakennuksia. Näistä kaupunginmuseo on esittänyt entisen SOK:n peru-
na- ja juurikasvaraston säilyttämistä (Linnanrakentajantie 6). Kaupun-
ginmuseo on arvottanut rakennuksen kaupunkikuvallisesti ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaaksi rakennukseksi.  Sen suunnittelijana toimi 
arkkitehti Erkki Huttunen 1942, ja 1955 laaditut muutossuunnitelmat te-
ki arkkitehti Pauli Lehtinen. Valkoiseksi maalattu monimuotoinen raken-
nus on arkkitehtuuriltaan kiinnostava ja omaleimainen osa Herttonie-
men teollisuusalueen rakennettua ympäristöä.

Entisen peruna- ja juurikasvaraston naapuritontilla, Linnanrakentajantie 
8:ssa sijaitsee puhelinkeskus, jonka ensimmäinen vaihe oli arkkitehti 
Lars Sonckin suunnittelema vuonna 1941. Se oli arkkitehtuuriltaan laa-
dukas pienimuotoinen kohde. Myöhemmät laajennukset ja muutokset 
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on tehty 1950- ja 70-luvuilla ja niiden myötä kokonaisuuden rakennus-
taiteelliset arvot ovat merkittävällä tavalla heikentyneet. 

Kolmas alueen teollisesta historiasta kertova rakennus on Puusepän-
katu 5:n IKAS OY, jonka suunnittelija on Arthur Elg vuonna 1955. Mu-
seo ei ole esittänyt pienimuotoista teollisuusrakentamista edustavalle 
rakennukselle suojelumerkintää.

Kaupunginmuseo on ollut mukana arvioimassa alueen rakennuskan-
taan mahdollisesti liittyviä suojelutavoitteita. Kaupunginmuseo pitää en-
tistä SOK:n peruna- ja juurikasvaraston rakennusta suunnittelualueen 
kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti keskeisimpänä rakennuk-
sena, joten sen säilyminen tulee jatkossakin turvata. Asemakaavamuu-
toksessa rakennus säilyy, joskin muuntuneena. Rakennuksen käyttö-
tarkoitus muuttuisi niin, että siihen olisi mahdollista rakentaa asuntoja 
liike-, ravintola- ja toimistotilojen lisäksi. Arkkitehtitoimisto Brunow & 
Manulan alustavassa idealuonnoksessa on tutkittu asuntojen ja ravinto-
lan sijoittamista siipiosaan. Uusien ikkuna-aukkojen avaaminen olisi 
käyttötarkoituksen muuttumisen myötä tarpeellista. Asunto-osaan ra-
kennusta kohdistuisi suuria muutoksia, jotka ovat nähtävissä myös jul-
kisivuissa ja vesikatossa. Kaupunginmuseo pitää esitetyn kaltaista lä-
hestymistä mahdollisena. Rakennuksen arkkitehtuuri kestänee esitetty-
jä muutoksia niin, että sen keskeiset ominaispiirteet ja hahmo edelleen-
kin säilyvät. Kaupunginmuseo esittää, että entisen peruna- ja juuresva-
raston suojelutavoitteet otetaan asemakaavan muutoksessa huomioon 
suojelumerkinnän sisällössä.  

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
valmisteluaineistosta.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi


