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Päätöshistoria
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:n kannanottoa osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 ja kaavaluonnoksesta, Sör-
näinen, Hermannin rantatie 3 ja 9.

HKL:n kantana on, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä 
kaavaluonnoksessa tulee ottaa huomioon alueen läheisyydessä liiken-
nöivä metro ja siitä aiheutuvat mahdolliset melu- ja tärinähaitat.

Lisätiedot
Simo Karjalainen, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 36888

simo.karjalainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 10.11.2016
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Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon ohjeen 
”Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 
2050 ja 2100” mukaiset korkeimmat merivedenpinnan tasot.

Hotellitontin osalta (K10593) rakennustöillä ei saa aiheuttaa muutoksia 
pohjavedenpinnan korkeuteen eikä virtaussuuntaan. Alueella käytettä-
vän perustamistaparatkaisun toteutettavuus tulee tarkastella alueen 
pohjavesivirtausmallin avulla (SRV/ Pöyry/ Riku Hakoniemi). Käytettävä 
ratkaisu ei saa aiheuttaa muutoksia virtaussuunnissa myöskään työnai-
kaisesti. Työnaikaisella pohjavedenpinnan muutoksella voi olla vaiku-
tusta pohjaveden virtaussuuntiin ja siten haitta-aineiden kulkeutumi-
seen.

Kalasataman keskuksen alueella tapahtuvat tornien (korttelit 10620 ja 
10621) käyttötarkoituksen muutokset eivät vaikuta rakennusten perus-
tamistapaan. Näiden osalta kaava ei muutu geoteknisestä näkökulmas-
ta. Rakennuskohde on erittäin ahdas ja ympäröivä infra täydentyy kort-
telin ympärillä jatkuvasti. Ahtaus tulee ottaa huomioon käytettävissä pe-
rustamisvaiheen ratkaisuissa. Kohde sijoittuu pääasiallisesti täyttö- ja 
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kitkamaa-alueelle. Maanalaisten rakenteiden osalta ohjeistus aiemmas-
sa kaavassa on hyvä. 

Lisätiedot
Miia Paatsema, projektipäällikkö, puhelin: 310 37820

miia.paatsema(a)hel.fi
Risto Niinimäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 37827

risto.niinimaki(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 7.11.2016
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 25.10.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
koskien Kalasataman alueen kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa ja kaavaluonnosta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanket-
ta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta, ja on päät-
tänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Kaavamuutosalue rajautuu Suvilahden entisen sähkö- ja kaasulaitok-
sen alueeseen, joka on otettu 2000-luvulla kulttuurikäyttöön. Alueesta 
on muodostunut tunnettu helsinkiläinen kaupunkikulttuurin keskus. Su-
vilahti sisältyy Museoviraston listaukseen Valtakunnallisesti merkittävis-
tä rakennetuista kulttuuriympäristöistä RKY 2009. Alueen rakennusten 
ja ympäristön vaaliminen on tulevan asemakaavoituksen tavoitteena, 
eikä alueen arvoja tule ennen kaavan valmistumista heikentää. 

Kalasataman keskusta koskevan kaavamuutoksen eräänä tavoitteena 
tulee olla Suvilahden alueen luonteva liittäminen ympärille kehittyvään 
kaupunginosaan sekä Suvilahden kulttuurikeskuksen toiminnan edelly-
tysten vahvistaminen. Asemakaavoituksessa tuleva Kivihiilenkatu tulee 
liittää olemassa olevin koroin Suvilahden alueen katuun rajautuviin ra-
kennuksiin, siten että liittyminen kaupunkirakenteeseen on luonteva. 
Tuleva Festarikuja vahvistaa kulttuurikeskuksen liittymiä alueen muu-
hun tarjontaan entisellä teurastamoalueella. Festarikujan avautuminen 
Suvilahden alueelle tulee tapahtua laadukkailla rakenteilla. Olemassa 
olevia kivimuureja ja säilyneitä penkereitä tulee jatkossakin vaalia mah-
dollisimman paljon, samoin kuin kaasukellon ja sähkövoimalan väliin 
jäävää istutettua puistoaluetta. Kaupunginmuseolla ei ole muuta lausut-
tavaa hankkeesta.

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 4.11.2016
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 ja kaavaluonnoksesta, 
Sörnäinen, Hermannin rantatie 3 ja 9. Määräaika on 25.11.2016.

Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoitusta on suunniteltu 
muutettavan ja keskuksen viereiseen kortteliin suunnitellaan hotellia. 
Suunnitelmissa on myös ajoneuvoliikenteen poistaminen Lautatarhan-
kadulta sekä Festarikujan rakentaminen.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 tai kaavaluonnoksesta. 

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi


