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Asemakaavan selostus 
Päivätty 25.5.2021 Diaarinumero HEL 2020-007946 Hankenumero 1086_14 Asemakaavakartta nro 12668 

Kaavaselostuksessa esitetään kaavaratkaisun keskeinen sisältö ja suunnittelun vaiheet. Selostusta täydennetään kaavaprosessin edetessä. 
Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin 43054 tonttia 19  Kaavan nimi: Peltisepänkuja 2  Laatija:  Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu 
Vireilletulosta ilmoittaminen: 25.6.2020 Nähtävilläolo (MRL 65 §): 3.3.–1.4.2021 Kaupunkiympäristölautakunta: 25.5.2021 Hyväksyminen: kaupunkiympäristölautakunta 25.5.2021 Voimaantulo: 
 Alueen sijainti: Alue sijaitsee Herttoniemessä Itäväylän itäpuolella. 
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Tiivistelmä 
Asemakaavan muutos koskee korttelin 43054 tonttia 19. Kaava-muutos mahdollistaa noin 8 800 k-m2 kokoisen hotellin rakenta-misen pysäköintitalon yhteyteen. Kaavamuutoksessa muutetaan tonttia koskevat kaavalliset tiedot hankkeen mahdollistamiseksi; mm. pääkäyttötarkoitus, kerroslukumäärä ja rakennusoikeuden määrä. Muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, sillä voimassa ole-vassa kaavassa tontille on jo osoitettu rakennusoikeutta 7 500 k-m2 toimitiloja, liikuntatiloja ja vuokravarastoja varten eikä raken-nusmassan koko ei ole kasvamassa.  
Hotellin toteuttamisen nopeuttamiseksi on kaavaprosessin aikana myönnetty maankäyttöjohtajan hyväksymä (7.12.2020) poikkeus-lupa, jonka sisältö vastaa tätä kaavamuutosta. 
Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehtyhakemuk-sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. 

Asemakaavan kuvaus 
Tavoitteet 

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa noin 8 800 k-m2 ko-koisen hotellin rakentamisen pysäköintitalon yhteyteen. 
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että se edistää keskusta-alueiden elinvoimai-suutta. 

Mitoitus 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2 100 m2. 
Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 1 300 k-m²:llä.  

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
Alue on rakentamaton 
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K)  
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myös hotellin, urheilutiloja, kaupallisia varastoja ja pysäköinnin ti-loja. Rakennusoikeuden määrä on 8 800 k-m2. Alueelle on toteu-tettava vähintään 7 500 k-m2 pääkäyttötarkoituksen mukaisia ti-loja, hotelli- tai urheilutiloja tai kaupallisia varastoja. Rakennusten 
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on muodostettava viereiseen tonttiin rajoittuvan korttelin 43054 asuinrakennuksia Itäväylän melulta suojaava yhtenäinen rakenne. Korttelialueelle tulee sijoittaa ajoyhteys korttelia 43054 palvele-vaan pysäköintilaitokseen. 
Ympäristöhäiriöt 

Lähtökohdat 
Itäväylän liikenne aiheuttaa melu– ja ilmanlaatuhaittoja. 
Kaavaratkaisu 
Rakennusten ulkovaipan ääneneristävyyden riittävyys liikenneme-lua vastaan tulee osoittaa rakennusluvassa. Tuloilman sisäänotto tulee järjestää suodatettuna mahdollisimman etäältä päästöläh-teestä. 

Vaikutukset 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-nuksia. 
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityi-sessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauk-sia. Maankäyttökorvauksista on sovittu maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa, jotka on käyty nähtä-villä olleen kaavaluonnoksen perusteella. 
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja elinoloihin 
Kaavaratkaisun toteuttamisella ei ole merkittävää vaikutusta kau-punkikuvaan ja viereisten asuintonttien olosuhteisiin, sillä muutos-alueelle osoitetun rakennusmassan koko ei ole kasvamassa ko-konaiskerrosalan ja kerroslukumäärän muutoksesta huolimatta. Rakennusoikeuden toteuttamisella hotellina on positiivinen kau-punkikuvallinen vaikutus siten, että katuihin rajoittuvat julkisivut toteutuvat ympäristöönsä avautuvina. 
Vaikutukset liikenteen  
Kaavaratkaisun toteuttamisella ei ole mainittavia liikenteellisiä vai-kutuksia. Tontti on huollettavissa Peltisepänkujan kautta.  
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Suunnittelun lähtökohdat 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-ton päätös 14.12.2017). Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valta-kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. 
Yleiskaava 

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on liike- ja palvelukes-kusta-aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen 
Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan (tullut voi-maan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukainen.  

Asemakaavat 
Alueella on voimassa asemakaava nro 12481 (tullut voimaan 8.7.2019). Kaavan mukaan alue on autopaikkojen korttelialuetta (LPA), jolle tulee rakentaa pysäköintitalo. Alueelle tulee rakentaa lisäksi rakennusoikeuslukeman (7 500 k-m2) mukainen määrä kaupallisia varastoja, toimi- tai liikuntatiloja.  

Rakennusjärjestys 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 

Pohjakartta 
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan. 

Maanomistus 
Alue on yksityisomistuksessa. 

Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet 
Vireilletulo 

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2020 tontin omistajan hake-muksesta. 
Viranomaisyhteistyö 

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
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punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-omaistahojen kanssa: 
- Helen Sähköverkko Oy 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti. 
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston (kaavaluonnos) nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 10.– 28.8.2020 seuraavissa paikoissa: 
- Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 / Työnpajankatu 8 - verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta ei ole esitetty viranomaiskannanottoja. 
Yhteenveto mielipiteistä 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl, jossa todettiin, että ”Herttonie-men alueen lasisuutta tulee uudis- ja korjausrakentamisessa sys-
temaattisesti vähentää.”  

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 3.3.– 1.4.2021 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. 
Muistutus 
Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. 
Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat liikennemelun heijastukseen. 
Viranomaisten lausunnot  Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei esitetty huomautuksia.  
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Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:  Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)  Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen 
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-sesta saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausun-noista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 
Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitet-tyjen huomautusten johdosta. 
Aineistoon tehdyt täydennykset: 
- kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-den osalta. 

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen 
Kaupunkiympäristölautakunta päätti 25.5.2021 hyväksyä Pelti-sepäkuja 2 asemakaavan muutoksen 25.5.2021 päivätyn piirus-tuksen numero 12668 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Helsingissä 25.5.2021 
Marja Piimies asemakaavapäällikkö 
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Asemakaavan muutos koskee korttelin 43054 tonttia 19  Tavoitteena on
mahdollistaa noin 8800 k-m² kokoisen hotellin rakentamisen
pysäköintitalon yhteyteen  Kaavamuutoksessa muutetaan tonttia
koskevat kaavalliset tiedot hankkeen mahdollistamiseksi; mm
pääkäyttötarkoitus, kerroslukumäärä ja rakennusoikeuden määrä.
Muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, sillä voimassa olevassa kaavassa
tontille on jo osoitettu rakennusoikeutta 7500 k m² toimitiloja,
liikuntatiloja ja vuokravarastoja varten eikä rakennusmassan koko ei ole
kasvamassa.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(kaavaluonnos) on esillä 10. 28.8 seuraavissa paikoissa:
· verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön
asiakaspalvelussa. Käyntiosoite on Sörnäistenkatu 1, ala-aula tai
Työpajankatu 8, ala aula. Asiakaspalvelu muuttaa uusiin tiloihin
Työpajankadulle elokuussa 2020, arviolta viikon 33 alusta  Tarkastathan
ajantasaisen osoitetiedon ennen saapumistasi. Asiakaspalvelu palvelee
puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa
(https://www hel fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot)

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta hel fi/suunnitelmat

Mielipiteet osallistumis  ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 28.8.2020.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki,
Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15

 16) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on
kuvattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
· alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
· seurat ja yhdistykset
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- Herttoniemi-seura
- Helsingin Yrittäjät

· asiantuntijaviranomaiset
- Helen Sähköverkko Oy
- Helsingin vanhusneuvosto
- Helsingin vammaisneuvosto

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, kaupunkikuvaan ja
liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun
merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat
kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä
tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Alue on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin
omistajan hakemuksesta.  Kaupunki valmistelee asemakaavan
muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan
maankäyttösopimuksen hakijan / tontinomistajan kanssa käytävissä
neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2019) alue on merkitty
autopaikkojen korttelialueeksi (LPA, jonne tulee toteuttaa
pysäköintitilojen yhteyteen 7500 k m² kaupallisia varastotiloja, toimi- tai
urheilutiloja.

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty liike  ja palvelukeskustan
alueeksi.

Tontti on rakentamaton

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Mikko Näveri, arkkitehti, p. (09) 310 37331, mikko.naveri@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www hel fi/suunnitelmavahti) sekä sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissä 25 6 2020

Anri Linden

yksikönpäällikkö






































































