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Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee korttelin 43054 tonttia 19. Kaava-
muutos mahdollistaa noin 8800 k-m2 kokoisen hotellin rakentami-
sen 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 7500 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 8800 k-m2 kokoi-
sen 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
on muodostettava viereiseen tonttiin rajoittuvan korttelin 43054
asuinrakennuksia Itäväylän melulta suojaava yhtenäinen rakenne.
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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.

Suunnittelun lähtökohdat

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

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

men alueen lasisuutta tulee uudis- ja korjausrakentamisessa sys-

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
- Helen Oy
- Helen Sähköverkko Oy

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nähtävil-
läolon jälkeen.

Helsingissä, 3.3.2021

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fiOsallistumis-
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fiOsallistumis-
http://www.hel.fi/suunnitelmat
























Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin yleiskaavasta 2016
Herttoniemi, Peltisepänkuja 2

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Itäinen alueyksikkö
























































