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Uusi rakennuspaikka, ohjeellinen

Liike- ja toimistorakennusten alue / korkeus alle +30,0

Liike- ja toimistorakennusten alue /  korkeus max +40,0

Liike- ja toimistorakennusten alue / korkeus max +60,0

Liike- ja toimistorakennusten alue / korkeus max +80,0

Kortteli, jossa enintään puolet uudesta kerrosalan lisäyksestä voidaan osoittaa asumiselle

Asemakaavalla suojeltu rakennus

Suojeltavaksi esitettävä rakennus

Yhtenäinen räystäskorko, jota korkeammat osat rakennettava sisäänvedettyinä

Ylin räystäskorko

Puisto
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Jalankulun poikittaiset pääreitit

“Vihreä katu” / jalankulun ja katuympäristön ehdoilla kehitettävä katu 
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Metron sisäänkäynti / Uusi

400 metrin etäisyys pikaraitiotien tai metron pysäkille

Uusi autoliikenteen silta

Maanalainen yhteystarve

Kaupunkikuvallisesti merkittävä elementti

Kaavarunkoalueen rajaus (Suunnittelualueen raja?)

Aktiivinen kivijalka?

Sekoittuneiden toimintojen alue 
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RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ
Lisärakentamishankkeiden edellytyksenä on kaavarungon 
tavoitteiden toteuttaminen mm. maantasokerrosten 
avaamisen, uusien jalankulun reittien, kasvillisuuden, 
hulevesien ja tonttikohtaisten laadukkaiden ulkotilojen 
osalta. Lisä- ja täydennysrakentamisen tarkemmat 
reunaehdot määritellään kiinteistökohtaisesti 
asemakaavamuutosten yhteydessä.    
 

Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat 
tilat on osoitettava pääsääntöisesti liiketilaksi, 
erityisesti jalankulun poikittaisten pääreittien, nopean 
joukkoliikenteen runkoyhteyden pysäkkien sekä vihreiden 
katujen varrella. Maantasokerrokset tulee koko alueella 
toteuttaa niin, että ne ovat helposti muutettavissa liike-, 
ravintola- tai palvelutiloiksi.      
 

Uudisrakentamisessa on maantasokerroksen korkeuden 
oltava pääsääntöisesti vähintään 5 m. 

Korttelialueille ei saa sijoittaa tilaa vievän kaupan 
yksiköitä. 

Korttelialueille ei lähtökohtaisesti tule sijoittaa asumista. 
 

Hotellien sijoittumisessa tulee huomioida alueellinen 
tasapaino sekä alueen toimitilojen sekä kulttuuri- 
ja tapahtumatoiminnan toimintaedellytykset. 
Hotellihankkeista tulee tehdä alueellinen tarkastelu ja 
yritysvaikutusten arviointi. 

Liike- ja toimistorakennusten korttelialueilla

- alueelle saa sijoittaa palvelu-, kulttuuri-, tapahtuma- ja 
liikuntatiloja sekä ympäristöhäiriötä tuottamattomia 
tuotantotiloja. 

- korttelialueita tulee kehittää pääkonttorityyppisen 
toiminnan mahdollistavaan toimistokäyttöön. Alueen 
monipuolisuutta ja sekoittunutta rakennetta voi tukea 
korttelialueilla täydentävin toiminnoin. 

- olemassa olevien, Teollisuuskatuun rajautuvien tonttien 
lisärakentamisen yhteydessä, jos toimitilarakentamisen 
määrää lisätään merkittävästi nykyisestä, sekä edistetään 
muilla keinoin Teollisuuskadun akselin kehittymistä 
työpaikkojen, kulttuurin ja tapahtumien keskusta-alueena, 
voi tontille tietyin reunaehdoin sijoittaa kokonaisuutta 
tukevaa asumista tai majoitustoimintaa.   
 

- asumista on mahdollista sijoittaa alueelle vain, jos sille 
on järjestettävissä hyvän asumisen edellytykset, mukaan 
lukien riittävät pihatilat, mutta kuitenkin korkeintaan 50 
% lisärakentamisesta. Merkittävissä asuntomäärissä 
tulee huomioida hallintamuotojen ja asuntotyyppien 
moninaisuus AM-ohjelman mukaisella tavalla. Asumisen 
tulee sijaita nykyisen rakenteen yläpuolella.

- tavoitteena on, että uusi asuminen tai 
majoitustoiminta ei heikennä toimitilojen tai kulttuuri- ja 
tapahtumatoiminnan toimintaedellytyksiä alueella.   
   

BYGGRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN
Förutsättningen för tilläggsbyggnadsprojekten är att 
dispositionsplanens målsättningar verkställs, bland 
annat vad gäller våningens öppenhet i marknivå, nya 
fotgängarleder, växlighet, dagvatten och tomtvisa 
utomhusområden med hög kvalitet. Tilläggs- och 
kompletteringsbyggandets mera detaljerade specialvillkor 
definieras för varje enskild fastighet i samband med 
detaljplansändringarna.

Byggnadernas våningar i marknivå och de utrymmen 
som öppnar sig mot gatan ska huvudsakligen 
anvisas för affärsutrymme, särskilt längs tvärriktade 
fotgängarhuvudleder, hållplatserna i den snabba 
kollektivtrafikens stamförbindelse samt de gröna gatorna. 
Alla områdets våningar i marknivå ska förverkligas 
så, att de lätt kan ändras till affärs-, restaurang- eller 
serviceutrymmen. 

Vid nybyggande ska våningen i marknivå huvudsakligen ha 
en höjd på minst 5m.

På kvartersområdena får inte placeras utrymmeskrävande 
detaljhandelsenheter.

På kvartersområdena får som utgångspunkt inte placeras 
boende.

Vid placering av hotellen ska man beakta den regionala 
balansen samt områdets verksamhetsutrymmen och 
kultur- och evenemangverksamhetens förutsättningar. Över 
hotellprojekten ska uppgöras en regional granskning och 
en företagskonsekvensbedömning. 

På kvartersområden för affärs- och kontorsbyggnader

- på området får placeras service-, kultur-, evenemangs- 
och idrottsutrymmen samt produktionsutrymmen som inte 
medför miljöstörningar.

- kvartersområdena ska utvecklas så att kontorsbruk 
av typ huvudkontorsverksamhet möjliggörs. Områdets 
mångsidighet och blandade struktur kan stödas på 
kvartersområdena med kompletterande verksamhet. 

- i samband med tilläggsbyggandet på befintliga, 
till Industrigatan angränsande tomter, om 
verksamhetsbyggande märkbart utökas från nuläget, 
samt Industrigatans axels utveckling som område för 
arbetsplatser, kultur och centrumområde för  evenemang 
befrämjas med andra metoder, kan på tomten med vissa 
gränsvillkor placeras boende eller inkvarteringsverksamhet 
som stöder helheten.  

- boende kan placeras på området bara om där kan ordnas 
en god förutsättning för boende, inklusive tillräckliga 
gårdsutrymmen, men dock högst 50% tilläggsbyggande. 
Vid betydande bostadsmängder ska upplåtelseformer och 
bostadstypernas mångfald i enlighet med BM-programmet 
beaktas. Boendet ska placeras ovanför den nuvarande 
strukturen.

- målsättningen är att det nya boendet eller 
inkvarteringsverksamheten inte minskar 
verksamhetsutrymmenas eller kultur- eller 
evenemangsverksamhetens förutsättningar på området.

K
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YY
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Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Toimitilarakennusten korttelialue. 

Kulttuurirakennusten korttelialue.

Toimisto- ja kulttuurirakennusten 
korttelialue.

Puisto.

Kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader.

Kvartersområde för verksamhetsbyggnader.

Kvartersområde för kulturbyggnader.

Kvartersområde för kontors- och kulturbyggnader.

Park.

Pasilan konepajan alueen uudisrakentaminen 

Kulttuurihistoriallisesti, teollisuushistoriallisesti ja 
rakennustaiteellisesti arvokas alue. Rakennusvolyymien 
mittasuhteiden, julkisivujen käsittelyn ja materiaalien 
tulee asettua osaksi Pasilan konepajan historiallisesti 
arvokasta teollisuusmiljöötä. Pääasiallisena 
julkisivumateriaalina on punatiili. 

Sturenkadun puolella suurin sallittu korkeus on +40. 
Teollisuuskadun puolella korttelialueita saa täydentää 
uusilla rakennusosilla. Kortteleiden tulee muodostua, 
Konepajan alueen asemakaavallista konseptia 
täydentäen, jalustaosasta ja sen yläpuolelle nousevista 
erillisistä rakennusosista. 

Pasilan Ratapihantiehen rajoittuva kortteli muodostaa 
Konepajan alueen läntisen maamerkin. Tavoitteellisen 
joukkoliikenteen runkoyhteyden pysäkin alue 
Konepajanpasaasin ja Töysänkadun välissä voi erottua 
jonkin verran ympäristöä tehokkaampana rakentamisena.

Kumpulantien ja Aleksis Kiven kadun 
täydennysrakentaminen

Uudisrakentaminen tulee sovittaa huolellisesti osaksi 
puisto- ja aukiokokonaisuuksia, puistojen käytettävyys, 
olosuhteet ja kulkureitit huomioiden. Nykyiseen 
Kinaporinpuistoon merkitystä rakennusalueesta osa 
tulee jättää puistoksi. 

Uudisrakennusten suunnittelussa tulee huomioida 
viereisten kortteleiden korkomaailma ja räystäslinjat, 
sekä silloilta ja ympäröiviltä kaduilta avautuvat pitkät 
näkymät. Kinaporinkulman uudisrakentamisen tulee 
täydentää nykyistä korttelirakennetta ja jatkaa korttelin 
nykyisiä räystäslinjoja. 

Kumpulantien korttelissa tulee varautua maanalaiseen 
pikaraitiotieyhteyteen Teollisuuskadulta Pasilaan.

Elimäenkadun korttelit

Korttelialueita saa täydentää uusilla rakennusosilla, 
jotka voivat nousta nykyistä rakennetta korkeammalle. 
Lisärakentaminen tulee sovittaa ympäröivään 
kaupunkirakenteeseen. Korttelialueen nykyisen n. +40 
räystäslinjan tulee erottua kaupunkikuvassa. 

Nybygge på Böles maskinverkstads område

Kulturhistoriskt, industrihistoriskt och arkitektoniskt 
värdefullt område. Byggnadsvolymernas proportioner, 
fasadernas behandling och material ska falla in som del i 
Böles maskinverkstads historiskt värdefulla industrimiljö. 
Det huvudsakliga fasadsmaterialet är rödtegel.

På Sturegatans sida är den högsta tillåtna höjden +40. 
På Industrigatans sida får kvartersområdet kompletteras 
med nya byggnadsdelar. Kvarteren ska komplettera 
Maskinverkstadsområdets detaljplanekoncept och bestå 
av en sockeldel och separata byggnadsdelar som reser 
sig upp över denna.

Kvarteret som angränsar till Bangårdsvägen i Böle 
bildar Maskinverkstadsområdets västra landmärke. Det 
eftersträvade hållplatsområdet för kollektivtrafikens 
stamförbindelse mellan Maskinverkstadspassagen och 
Töysägatan kan framträda från omgivningen som något 
tätare bebyggd.

Gumtäkt vägens och Aleksis Kivi gatans 
kompletteringsbyggande

Nybyggandet ska omsorgsfullt anpassas som del 
av park och torghelheter, med hänsyn till parkernas 
användbarhet, omständigheter och förbindelseleder. 
En del av byggområdet märkt inom nuvarande 
Kinaborgsparken ska lämnas som parkområde.

I planeringen av nybygget ska bredvidliggande kvarters 
höjdvärld och takfotslinjer tas i beaktande, samt de långa 
vyerna som öppna sig från broarna och omgivande gator. 
Nybygget vid Kinaborgshörnet ska komplettera den 
nuvarande kvarterstrukturen och fortsätta kvarterets 
nuvarande takfotslinjer. 

I Gumtäktvägens kvarter ska man vara förberedd 
på en underjordisk snabbspårvägsförbindelse från 
Industrigatan till Böle.  

Elimägatans kvarter

Kvarterområdena får kompletteras med nya 
byggnadsdelar, som kan stiga högre än den nuvarande 
strukturen. Tilläggsbyggandet ska anpassas till 
omgivande stadsstruktur. Kvartersorådets nuvarande 
ung. +40 höga takfotslinje ska urskilja sig i stadsbilden.

KAUPUNKIKUVALLISET OSA-ALUEET STADSBILDSMÄSSIGA DELOMRÅDEN

Autoliikenteen itä-länsisuuntainen pääkatuyhteys. 

Olemassa oleva tai asemakaavanmukainen 
autoliikenteen pääkatuyhteys tunnelissa. 

Uusi autoliikenteen silta.

Maanalainen yhteystarve.

10 metriä kaavarunkoalueen rajan ulkopuolella 
oleva viiva.

Öst-väst riktad huvudgatuförbindelse för biltrafik.

Existerande eller enligt detaljplanen märkt 
huvudgatuförbindelse för biltrafik i tunnel.

Ny bro för biltrafik.

Underjordiskt förbindelsebehov.

Linje 10 meter utanför dispositionsplansområdets 
gräns.

Uusi rakennuspaikka / ohjeellinen rajaus.

Voimassa olevassa asemakaavassa suojeltu 
rakennus.

Suojelutavoiteselvityksen perusteella 
suojeltavaksi esitettävä rakennus.

Kaupunkikuvallisesti merkittävä elementti , 
jonka asema kaupunkikuvassa tulee huomioida 
kaavarunkoalueen suunnitteluratkaisuissa.

Julkinen katuaukio tai tori / ohjeellinen 
rajaus. 

Kulttuuri- ja tapahtumakeskittymä.

Jalankulun poikittaisen pääreitin yhteystarve 
Teollisuuskadun ja Junatien tasossa.

Vihreä katu. Katuosuus, jolla lisätään katupuiden 
ja/tai istutusten määrää nykyisestä sekä 
parannetaan jalankulun ja oleskelun edellytyksiä.  
  

Virkistysyhteys.

Olemassa oleva tai asemakaavanmukainen 
jalankulun yhteys korttelialueella.

Uusi jalankulun yhteys korttelialueella / 
ohjeellinen sijainti.

Pyöräliikenteen baanayhteys. Ohjeellinen 
linjaus. 

Pikaraitiotien / joukkoliikenteen nopean 
runkoyhteyden kaistat kadun keskellä. 

Tavoitteellinen joukkoliikenteen nopean 
runkoyhteyden pysäkin sijainti.

Joukkoliikenteen nopean runkoyhteyden 
vaihtoehtoisten pysäkkiketjujen mukaiset 
pysäkkivaraukset. 

Metroyhteys. 

Metron sisäänkäynti, olemassa oleva. 

Metron sisäänkäynti, uusi. Ohjeellinen sijainti. 

Nytt byggnadsområde / riktgivande läge.

I den ikraftvarande detaljplanen skyddad 
byggnad.  

Byggnad som föreslås för skydd på basen av 
utredningen om skyddsmål.

För stadsbilden värdefullt element, vars 
position i stadsbilden ska tas i beaktande i 
dispositionsplansområdets planeringslösningar. 

Offentlig öppen plats eller torg / riktgivande läge.

Fokusområde för kultur och evenemang.

Förbindelsebehov för en tvärriktad huvudled 
för gångtrafik i nivå med Industrigatan och 
Tågvägen.

Grön gata. Gatuavsnitt, på vilket gatuträdens 
och/eller planteringarnas mängd ska utökas 
från det nuvarande samt förutsättningarna för 
gångtrafik och vistelse förbättras.

Rekreationsförbindelse.

Befintlig eller enligt detaljplanen märkt 
fotgängarförbindelse på kvartersområdet.

Ny fotgängarförbindelse på kvartersområdet / 
riktgivande läge.

En cykelledsförbindelse för cykeltrafiken. 
Riktgivande linjering.

Filer för en snabb stamförbindelse för 
snabbspårväg/ kollektivtrafik i gatans mitt.

Eftersträvat läge för en hållplats för 
kollektivtrafikens snabba stamförbindelse. 

Lägesreservationer för hållplatser enligt 
de alternativa hållplatskedjorna för 
kollektivtrafikens snabba stamförbindelse.

Metroförbindelse.

Ingång till metron, befintlig.

Ingång till metron, ny. Riktgivande läge.

Konepajan, Sturenkadun ja Aleksis Kiven kadun 
teollisuuskorttelit

Kulttuurihistoriallisesti, teollisuushistoriallisesti ja 
rakennustaiteellisesti arvokas alue, jolla ympäristön 
arvot tulee säilyttää. 

Sturenkadun itäpuolisia korttelialueita saa täydentää 
uusilla rakennusosilla, jotka voivat nousta nykyistä 
rakennetta korkeammalle. Sturenkadun ja Aleksis 
Kiven kadun puolella tulee säilyttää nykyiset 
räystäskorot. Suojeltujen rakennusten arvoja ja 
asemaa kaupunkikuvassa tulee vaalia.

Satamaradankadun korttelit

Korttelialueen tulee muodostaa toisistaan irrallisten 
rakennusten ja avoimien aukiotilojen ketju. 
Korttelialueella tulee huomioida korttelialueen 4. 
suojeltujen rakennusten näkyminen Teollisuuskadulle.  
 

Teollisuuskadun laakson pohjoisreuna

Korttelialueita saa täydentää uusilla rakennusosilla, 
jotka voivat nousta tontin nykyisen rakenteen 
yläpuolelle. Lisärakentamisen suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon korttelialueiden kaupunkikuvalliset 
arvot sekä ympäröivät arvokkaat kortteli- ja 
katualueet. Mäkelänkadun ja Hämeentien liittymään 
voi sijoittaa siron kaupunkikuvallisen aksentin. Muualla 
korttelialueella tulee säilyttää nykyiset kadunpuoleiset 
räystäslinjat.

Harjun ruumishuone ja Kruununmakasiini

Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti 
arvokas alue. 

Kruununmakasiinin korttelialueelle saa sijoittaa 
pienimuotoista lisärakentamista arvokkaaseen 
arkkitehtuuriin sovittaen.

Lautatarhankadun korttelit

Korttelialueita saa täydentää uusilla rakennusosilla, 
jotka voivat nousta tonttien nykyistä rakennetta 
korkeammalle. 

Suvilahden pohjoisreuna

Kulttuurihistoriallisesti, teollisuushistoriallisesti 
ja rakennustaiteellisesti arvokas alue. Suvilahden 
alueen historiallisesti arvokkaiden maamerkkien 
asema kaupunkikuvassa tulee huomioida 
täydennysrakentamisen sijoittelussa, korkeuksissa ja 
arkkitehtuurissa.

Uudisrakentamisen avulla tulee rajata Junatieltä 
Suvilahden alueelle johtava julkisten aukiotilojen sarja. 
Alueen nykyistä kasvillisuutta ja puita tulee säilyttää.

Maskinverkstadens, Sturegatans och Aleksis Kivi 
gatans industrikvarter

Kulturhistoriskt, industrihistoriskt och arkitektoniskt 
värdefullt område, vars miljövärden ska bevaras.

Kvartersområdena på östra sidan av Sturegatan får 
kompletteras med nya byggnadsdelar, som kan resa 
sig över den nuvarande strukturen. På Sturegatans 
och Aleksis Kivi gatans sida ska de nuvarande 
takfotshöjderna behållas. De skyddade byggnadernas 
värden och position i stadsbilden ska omvärnas. 
 

Hamnbanegatans kvarter

Kvartersområdet ska bilda en kedja av fristående 
byggnader och öppna torgutrymmen. På 
kvartersområdet ska de i kvartersområdet 4. skyddade 
byggnadernas siktbarhet från Industrigatan tas i 
beaktande.

Norra kanten av Industrigatans dal   

Kvartersområdet får kompletteras med nya 
byggnadsdelar, som kan stiga högre än den nuvarande 
strukturen. I planering av tilläggningsbygget ska 
kvartersområdens stadsbilds värde samt omgivande 
värdefulla kvarter- och gatuområden tas i beaktande. 
Vid korsningen av Backasgatan och Tavastvägen kan 
placeras en sirlig stadsbilds accent. På övriga delar 
av kvartersområdet ska den existerande gatusidans 
takfotlinje behållas.   

Åsens bårhus och Kronomagasinet  

Kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefullt område.

På Kronomagasinets kvartersområde får placeras 
småskaligt tilläggsbyggande som faller in i den 
värdefulla arkitekturen.    

      
Brädgårdsgatans kvarter

Kvartersområdet får kompletteras med nya 
byggnadsdelar, som kan resa sig över den nuvarande 
strukturen på tomterna.

Söderviks norra kant 

Kulturhistoriskt, industrihistoriskt och arkitektoniskt 
värdefullt område. Södervik områdets historiskt 
värdefulla landmärkens position i stadsbilden ska tas 
i beaktande i kompletteringsbyggandets placering, 
höjder och arkitektur.

Nybyggandet ska avgränsa en serie offentliga 
torgutrymmen som leder från Tågvägen till Söderviks 
område. Områdets nuvarande växlighet och träd ska 
bevaras.

Toimitilarakennusten korttelialueella

- alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamattomia teollisuus- ja varastotiloja, toimisto-, 
liike-, palvelu-, kulttuuri-, tapahtuma- ja liikuntatiloja.

Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialueella

- alueelle saa sijoittaa liike-, palvelu-, tapahtuma- ja 
liikuntatiloja.

Toimisto- ja kulttuuritoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialueella

- alueelle saa sijoittaa liike-, palvelu-, tapahtuma- ja 
liikuntatiloja.

Alueen puistojen tulee säilyä luonteeltaan kaikille 
avoimina, virkistyskäytön mahdollistavina julkisina 
tiloina.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN
Kortteleiden maantasokerrosten avoimuuteen ja 
huokoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Pääsisäänkäyntien tulee erottua rakennusten 
julkisivuissa arkkitehtonisin tehokeinoin.

Alueen historiallisesti arvokkaat kokonaisuudet 
ja rakenteet, sekä rakennusten suojelu- ja 
suojelutavoitemerkinnät tulee ottaa huomioon alueen 
jatkosuunnittelussa ja asemakaavoituksessa.

Uudisrakennusten runkorakenteen 
rakenneratkaisujen tulee olla tilajärjestelyjen ja 
toimintojen suhteen muuntojoustavia. 

Rakennusten kattopinnat hyödynnetään pääosin 
viherkattoina, kattoterasseina ja uusiutuvan energian 
tuottamiseen. 

ULKOALUEET
Pikaraitiotie on toteutettava istutettuna 
viherraitiotienä.  

Alueen julkiset ulkotilat tulee suunnitella 
kaupunkikulttuurin ja monipuolisen käytön 
mahdollistavina, avoimina ja korkeatasoisina 
kaupunkitiloina.

Jalkakäytävien leveyden tulee olla lähtökohtaisesti 
vähintään 3 metriä.

Kaavarunkoalueella tulee suosia monimuotoista 
kasvillisuutta ja ruderaattikasveja. 

Alueen katujen ja aukioiden hulevedet johdetaan 
kasvillisuudelle mahdollisuuksien mukaan.

Asemakaavamuutosten yhteydessä tonteilla tulee 
toteuttaa kaavarunkokarttaan merkityt yleiset 
jalankulun yhteydet. Jos yhteyden toteutuminen 
vaatii asemakaavan muuttamista useamman tontin 
kohdalla, tulee yhteyden myöhempi toteutuminen 
mahdollistaa.  

Kortteleiden sisäpihoja tulee avata puolijulkisiksi 
tiloiksi. Tonteille tulee mahdollisuuksien mukaan 
sijoittaa jalankulkuympäristöön avautuvia 
taskupuistoja ja –aukioita.

Tonteille tulee istuttaa puita ja/tai muuta kasvillisuutta 
ja nykyistä kasvillisuutta tulee säästää. 

Jalankulkuympäristöön liittyvät tonttien ulkotilat tulee 
tehdä laadukkaiksi julkisiksi aukiotiloiksi. 

        
YMPÄRISTÖTEKNIIKKA

Asemakaavoituksessa, muussa suunnittelussa ja 
rakentamisessa tulee ottaa huomioon liikenteen 
aiheuttamat ilmanlaatu-, melu-, runkomelu- ja 
tärinähaitat. 

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on 
asemakaavoituksen ja muun suunnittelun yhteydessä 
selvitettävä ja pilaantunut maaperä puhdistettava 
ennen rakentamiseen ryhtymistä.    
 

Alueen jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon 
pohjaveden hallintatarpeet. 

Alueen jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon 
kaavarunkoalueen sekä kaavarunkoaluetta laajemman 
alueen kunnallisteknisen huollon ja pintakuivatuksen 
johtamistarpeet.      
 

RAKENNETTAVUUS 
Alueella sijaitsevat maanalaiset tilat ja rakenteet sekä 
tunnelit ja tilavaraukset tulee ottaa huomioon alueen 
jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa.    
 

Siltojen ja taitorakenteiden jatkosuunnittelussa tulee 
huomioida joukkoliikenteen nopean runkoyhteyden 
vaatima tilavaraus ja olemassa olevan rakennetun 
ympäristön ominaispiirteet. 

     

ILMASTONMUUTOS –HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN 
       

Alueella tulee lähtökohtaisesti pyrkiä nykyisten 
rakennusrunkojen säilyttämiseen. Arvioitaessa 
purkavan saneerauksen vaihtoehtoa tulee laatia 
ratkaisuvaihtoehdoista vertailevat hiilitaselaskelmat 
sekä ajankohtainen rakennushistoriallinen selvitys 
purettavaksi esitetystä rakennuksesta.

Alueella tulee hyödyntää materiaalivirtoja 
kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja edistää 
alueellista massatasapainoa, sekä kierrätettävien, 
kestävien ja laadukkaiden materiaalien käyttöä. 

På kvarterområde för verksamhetsbyggnader

- på området får placeras icke miljöstörande industri- 
och lagerutrymmen, kontors-, affärs- service- kultur- och 
idrottsutrymmen. 

På kvartersområde för kulturbyggnader  
 

- på området får placeras affärs-, service-, evenemangs- 
och idrottsutrymmen.

På kvartersområde för byggnader som stöder kontors- 
och kulturverksamhet

- på kvartersområdet får placeras affärs-, service-, 
evenemangs- och idrottsutrymmen.

Områdets parker ska kvarstå till sin karaktär som 
offentliga utrymmen öppna för alla och med möjlighet till 
rekreationsanvändning.

STADSBILD OCH BYGGANDE
Öppenheten och porositeten av kvarterens våningar i 
marknivå ska särskilt tas i beaktande. Huvudingångarna 
ska urskiljas i byggnadernas fasader med arkitektoniska 
metoder.

Områdets historiskt värdefulla helheter och 
strukturer, samt byggnadernas skydds- och 
skyddsmålsbestämmelser ska tas i beaktande i 
områdets vidare planering och i detaljplaneringen.

Konstruktionslösningarna i nybyggnadernas 
stomkonstruktioner ska vara omvandlingsflexibla för 
rumsarrangemang och verksamheter. 

Byggnadernas takytor utnyttjas huvudsakligen som 
gröntak, takterrasser och för produktion av förnybar 
energi. 

UTOMHUSOMRÅDE
Snabbspårvägen ska förverkligas som planterad 
grönspårväg.

Områdets offentliga utomhusutrymmen ska planeras så 
att de möjliggör stadskultur och mångsidig användning, 
som öppna stadsutrymmen av hög kvalitet.   
 

Trottoarerna ska som utgångspunkt vara minst 3 meter 
breda.

På dispositionsplansområdet ska mångfaldig vegetation 
och ruderatväxter främjas.

Områdets gatu- och torgdagvatten ska ledas till 
växligheten i mån av möjlighet.

I samband med detaljplaneändringarna för tomterna 
ska de offentliga gångtrafikförbindelserna markerade 
i dispositionsplanen verkställas. Om byggandet av 
förbindelsen kräver ändring av detaljplanen på flera 
tomter, ska förbindelsens senare byggande möjliggöras.  
 

Kvarterens innergårdar ska öppnas som halvoffentliga 
utrymmen. På tomterna ska i mån av möjlighet 
placeras fickparker och torg som öppnar sig till 
gångtrafikmiljön. 

På tomtarna ska planteras träd och/eller annan växlighet 
och den nuvarande växligheten ska bevaras.

Tomternas utomhusutrymmen som ansluter sig till 
gångtrafikmiljön ska byggas som offentliga torgområden 
av hög kvalitet. 

MILJÖTEKNIK
I detaljplanläggningen, övrig planering och vid 
byggandet ska luftkvalitets-, buller-, stomljuds- och 
vibrationsstörningar orsakade av trafiken tas  i 
beaktande. 

Graden av markområdenas förorening och 
rengöringsbehov ska klarläggas i samband med 
detaljplanläggningen och övrig planering och den 
förorenade marken ska iståndsättas innan byggandet 
inleds.  

I områdets fortsatta planeringsarbete ska grundvattnets 
hanteringsbehov tas i beaktande.

I områdets fortsatta planeringsarbete ska behovet 
av att leda den kommunaltekniska servicen och 
ytdräneringen på dispositionsplansområdet och ett 
vidsträcktare område än dispositionsplansområdet tas i 
beaktande. 

BYGGBARHET
På området befintliga underjordiska utrymmen och 
konstruktioner samt tunnlar och utrymmesreservationer 
under marknivå ska tas i beaktande vid områdets 
fortsatta planeringsarbete och dess genomförande. 

I den fortsatta planeringen av broar och 
specialkonstruktioner ska områdesreservationen som 
krävs för kollektivtrafikens snabba stamförbindelse 
och den befintliga byggda miljöns särdrag tas i 
beaktande. 

BEGRÄNSNING AV OCH ANPASSNING TILL 
KLIMATFÖRÄNDRINGEN
Som utgångspunkt ska man sträva till att bevara 
områdets nuvarande byggnadsstommar. Vid bedömning 
av utveckling genom rivning ska det göras upp 
jämförande beräkningar för koldioxidsbalansen över 
planeringsalternativen samt en aktuell byggnadshistorisk 
utredning över byggnaden som föreslås för att rivas.

På området ska materialeffektivitet utnyttjas enligt den 
cirkulära ekonomins principer och regional massbalans 
befrämjas, samt användning av återvinningsmaterial och  
hållbara material av hög kvalitet. 

Teollisuuskadun akselin uudis- ja 
täydennysrakennushankkeissa tulee edellyttää 
hulevesien määrällistä hallintaa. Yleisillä alueilla 
tulee pyrkiä hulevesien määrälliseen ja laadulliseen 
hallintaan sekä vesien hyödyntämiseen lähellä 
syntypaikkaa. Viheralueille voidaan osoittaa hulevesien 
hallinnan tilavarauksia.

Alueen jatkosuunnittelussa tulee tutkia 
viherkerroinmenetelmän soveltamista siten, että 
kortteleiden vihertehokkuus noudattaa Helsingin 
viherkerroinmenetelmässä asetettua tasoa.

Alueella tulee pyrkiä pare mpaan energiatehokkuuteen 
kuin valtakunnallisesti on määrätty ja pyrkiä 
hyödyntämään ja/tai tuottamaan uusiutuvaa energiaa.

Kiinteistöjen kehittämisen yhteydessä olemassa 
olevien rakennusten energiatehokkuutta tulee 
parantaa. 

Rakennusaikaisiin järjestelyihin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Alueella tulee pyrkiä kaupungin 
maalla päästöttömiin ja yksityisellä maalla 
vähäpäästöisiin työmaihin.     

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI
Joukkoliikenteen laadukas runkoyhteys 
Teollisuuskadun akselilla on mahdollista toteuttaa 
kahdella vaihtoehtoisella pysäkkiketjulla, joista 
toinen perustuu neljän ja toinen viiden pysäkin 
ratkaisuun. Pysäkkivarausten toteutettavuus tutkitaan 
tarkemmin alueen jatkosuunnittelussa. Yksittäisen 
pysäkin toteuttamiskelpoisuus vaikuttaa muiden 
vaihtoehtoisten pysäkkien varaustarpeeseen.

Pyöräliikenteen baanayhteys tulee toteuttaa 
yksisuuntaisena 2,5 metriä leveänä ja 
kaksisuuntaisena 4 metriä leveänä, sekä 
autoliikenteestä ja jalankulusta rakenteellisesti 
erotettuna. 

Pääkatujen varrella ei pääsääntöisesti sallita 
kadunvarsipysäköintiä. 

Katutila tulee suunnitella siten, että puille ja 
kasvillisuudelle varataan mahdollisimman paljon tilaa. 
Katuvihreän toteutuksessa tulee käyttää monipuolisia 
ratkaisuja.

Pääkatujen liikennettä sujuvoitetaan karsimalla 
vasemmalle kääntymisiä. 

Huolto- ja logistiikkaratkaisut toteutetaan kaupungin 
citylogistiikan periaatteiden mukaisesti. 

Asemakaavoja valmisteltaessa on tutkittava 
mahdollisuus keskitettyyn pysäköintiratkaisuun. 
Autopaikat sijoitetaan tonteille maan alle tai 
rakennuksiin. Pysäköintien sisäänajot tulee integroida 
osaksi rakennuksia. Autopaikkoja ei saa sijoittaa 
pihoille. Mahdolliset lyhytaikaiset asiointipaikat 
tutkitaan hankekohtaisesti asemakaavoituksen 
yhteydessä

I Industrigatans axels ny- och 
kompletteringsbyggprojekt ska kvantitativ hantering 
av dagvatten krävas. På de offentliga områdena ska 
kvalitativ och kvantitativ hantering av dagvatten 
eftersträvas samt utnyttjande av vattnet nära dess 
ursprungsort. På grönområden kan man ange 
utrymmesreservationer för hantering av dagvatten. 

I områdets fortsatta planering ska 
grönytefaktormetoden tillämpas så, att kvarterens 
grönfaktor följer den nivå som skapats för Helsingfors 
grönytefaktormetod.   

På området ska bättre energieffektivitet eftersträvas 
än det riksomfattande beslutet och man ska sträva till 
att utnyttja och producera förnybar energi.

I samband med utvecklingen av fastigheterna ska 
befintliga byggnaders energieffektivitet förbättras.  
 

Byggtidsarrangemangen ska särskilt 
uppmärksammas. På området ska man sträva till 
utsläppsfri byggarbetsplats på stadens mark och till 
byggarbetsplats med låga utsläpp på privat mark. 

TRAFIK OCH PARKERING
Kollektivtrafikens högklassiga stamförbindelse 
på Industrigatans axel kan verkställas med två 
alternativa hållplatskedjor, varav den ena baserar 
sig på fyra och den andra på fem hållplatsers 
alternativ. Hållplatsernas lägesreservation undersöks 
exaktare under områdets vidareplanering. Enskilda 
hållplatsreservationernas genomförbarhet påverkar 
reservationsbehovet av de andra hållplatsalternativen.

Cykeltrafikens cykelledsförbindelse ska förverkligas 
som enkelriktad 2,5 meter bred och som dubbelriktad 
4 meter bred, samt strukturellt avskild från biltrafiken 
och gångtrafiken.       
 

Längs med huvudgatorna tillåts huvudsakligen inte 
gatuparkering.

Gatuutrymmet ska planeras så, att så mycket plats 
som möjligt reserveras för träd och växtlighet. 
I förverkligandet av gatugröna ska mångsidiga 
lösningar användas.  

Huvudgatornas trafik smidiggörs genom att minska på  
svängar till vänster. 

Service- och logistiklösningarna genomförs enligt 
stadens citylogistiks principer.

Vid förberedandet av detaljplaner ska möjligheten 
för en centraliserad parkeringslösning undersökas. 
Bilplatserna placeras under jorden eller inom 
byggnader. Parkeringarnas infarter ska integreras 
som del av byggnaderna. Bilplatser får inte placeras 
på gårdarna. Möjliga kortvariga parkeringsplatser för 
företag undersöks i samband med detaljplanearbetet.


