Lausunto

UUDELY/4983/2019

29.05.2019

Julkinen

helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
PL 10
00099 Helsinki

Viite: KYLK/ HEL 2013-002028, 30.4.2019 lausuntopyyntö

Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta, Helsinki,
Hakaniemenranta, nro 12575
Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on
pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa Hakaniemenrannan
asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12575).
Kulttuuriympäristö
Alueen rakentumisen historiaa ja nykytilannetta on tarkasteltu
havainnollisesti kartta-aineiston avulla ja tekstikuvauksin. Rantaviiva ja
rantarakentaminen on muuttunut verraten paljon 1800-luvun
alkuvuosikymmeniltä lähtien. Nykyinen Hakaniemen tori on säilyttänyt
asemansa hyvin, eikä sen asemaan esitetäkään muutoksia. Lähinnä
pohdittavaksi tulee ranta-alueen ilmeen muuttuminen rakennetummaksi
sekä uudisrakentamisen suhde kaupunkikuvaan ja näkymiin.
Suunnittelualueen rakennuskanta on heterogeenista ja eri aikaan
rakentunutta eikä muodosta vastaavaa muurimaista kaupunkinäkymää
kuin eteläpuolella oleva Kruununhaan ja Pohjoisrannan kivirakennusten
rivistöt. Massiivisimpana kokonaisuutena on Merihaka. Myös hotelli
Strand ja entinen virastotalo ovat kookkaita rakennuksia. Alue antaa
myös hieman jäsentymättömän vaikutelman.
Laadittavan asemakaavan mukaan suunnittelualue tulee rakentumaan
varsin tehokkaasti. Toteutuessaan esitetyn kaltaisena
uudisrakentaminen jäsentää aluetta selkeämpään suuntaan,
muodostaen uuden urbaanin kerrostuman. Uusittava Hakaniemensilta
lisää mahdollisuuksia kaupunkikuvallisesti luontevaan ratkaisuun sillan
kytkeytyessä luontevasti katu-, -terassi ja puistoalueisiin.
Merihaankadun varren korkeista rakennuksista koostuva AK-kortteli
(11207) muodostaa Merihaalle vastinparin. Kaavaehdotuksen
perusteella on arvioitavissa, että asemakaava mahdollistaa myös
rantojen käytön miellyttävään käyttöön ja oleskeluun. ELY-keskuksella
ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta kulttuuriympäristön ja
rakennussuojelun osalta.
UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 021 000
http://www.ely-keskus.fi/uusimaa
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Vesialueet
Helsingin kaupungin vesilain mukainen lupahakemus, koskien
Hakaniemenrannan uuden hotellialueen ruoppausta, täyttöä ja
meriläjitystä, on tällä hetkellä käsittelyssä Etelä-Suomen
aluehallintovirastossa. Kyseisen hankkeen toteuttamisedellytykset
ratkaisee aluehallintovirasto. Uudenmaan ELY-keskus on 22.3.2019
lupahakemuksesta antamassaan lausunnossa (UUDELY/551/2019)
kiinnittänyt huomiota muun muassa täyttöjen vaikutuksiin vesialueen
virtauksiin ja hakemuksessa olleisiin puutteisiin virtausten muutosten
arvioinnissa. Esimerkiksi virtausmallin validoinnissa käytettyjen
mittauspisteiden epäedustavaan sijaintiin Töölönlahden ja
Eläintarhanlahden vedenlaadun heikkenemisen arvioimiseksi
kiinnitettiin huomioita. ELY-keskus viittaa kaavaluonnoksessa esitettyjen
vesialueiden täyttöjen osalta aluehallintovirastolle antamaansa
lausuntoon ja toteaa lisäksi, että se koskee vain osaa kaava-alueesta.
Meluntorjunta
Meluselvityksessä esitetyt suositukset julkisivujen ääneneristyksestä on
otettu huomioon. Hakaniemenrannan ja Sörnäisten rantatien vastaisten
julkisivuille kohdistuva melutaso edellyttää määräystä läpitalon
huoneistoista, jolloin asuntojen tulee avautua myös sellaiselle
julkisivulle, jolla melun ohjearvot täyttyvät.

Asian on esitellyt ylitarkastaja Tuomas Autere ja ratkaissut
alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin. Merkintä sähköisestä
hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Valmisteluun ovat osallistuneet Annukka Galkin, Olli Jaakonaho, Elina
Kerko, Larri Liikonen, Perttu Ottelin, Anna Puolamäki, Marjo Vuola ja
Henrik Wager.
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LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOS HAKANIEMENRANTA (NRO 12575)
Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt
lausuntoa Hakaniemenrannan asemakaavan muutosehdotuksesta. Asemakaavan
muutos koskee 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Sompasaari, Hanasaari, Vilhonvuori)
satama-, vesi- ja katualueita. Muodostuvat uudet korttelit 10667-10680.
Asemakaavaehdotuksen selostuksessa todetaan asemakaavan muutosehdotuksesta
mm. seuraavaa:
” Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee alueita
Hakaniemenrannassa sekä Siltavuorenrannassa: Opetushallituksen korttelia sekä
katu-, puisto- ja vesialueita Sörnäisten, Kallion ja Kruununhaan kaupunginosissa
Siltavuorensalmen ympäristössä.
Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden Kalasataman Nihdin
suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Hakaniemensillan uuden linjauksen,
uutta julkista rantaa, sekä alueen kaupunkirakenteen tiivistämisen
täydennysrakentamalla.
Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda Hakaniemen ympäristöön uutta laadukasta,
monipuolista julkista tilaa meren äärelle. Tavoitteena on vahvistaa Hakaniemen
ominaispiirteitä, vetovoimaisuutta sekä sen asemaa osana keskustan
kaupunkirakennetta. Alueelle on suunniteltu uusi raitiotieyhteys Hakaniemenrantaan,
Hakaniemensillan uusi linjaus, uutta julkista rantaa sekä kolme uutta
asuinkerrostalojen korttelia. Tonttitehokkuus on keskimäärin et=4,15. Uutta
asuntokerrosalaa on 57 550 k-m² ja liike- ja toimitilakerrosalaa on 6 300 k-m².
Asukasmäärän lisäys on noin 1250. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu
liikennesuunnitelma (piir.nro 6927), jonka mukaan Hakaniemen alueen kävelyn ja
pyöräilyn yhteydet sekä joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat.
Autoliikenteen osalta ajoreitteihin tulee muutoksia, kun Hakaniemen sillan
ramppijärjestelyt poistetaan ja uusi silta kytkeytyy katuverkkoon tasoristeyksin
Siltavuorensalmen molemmin puolin. Kaavaratkaisu toteuttaa kortteleiden 11209 ja
10397 osalta lautakunnalle 2.4.2019 esiteltävien alueellisen ja markkinaehtoisen
pysäköintijärjestelmän periaatteita.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen liikenteelliset
yhteydet paranevat kaikilla kulkumuodoilla ja ympäristön virkistysmahdollisuudet
paranevat. Alueen kaupunkikuva muuttuu rakennetummaksi ja palvelutaso paranee
täydennysrakentamisen myötä.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100, 00066 HSY
Puh. 09 156 11, Fax 09 1561 2011, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
PB 100, 00066 HSY
Tfn 09 156 11, Fax 09 1561 2011, FO-2274241-9, www.hsy.fi
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Toteuttaminen vahvistaa Hakaniemen alueen roolia osana keskusta-aluetta.
Helsingin kaupunki omistaa alueet lukuun ottamatta Opetushallituksen korttelialuetta.
Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.”
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan
seuraavaa:
Kaavamuutos edellyttää vesihuollon lisärakentamista ja johtosiirtoja. Lisäksi
hankkeen yhteydessä saneerataan vanhaa olemassa olevaa vesihuoltoverkostoa.
Vesihuollon järjestäminen on esitetty kaavaselostuksen liitteenä olevassa
kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa. Kaavakartalla on merkinnät jätevesi- ja
tulvapumppaamoista sekä nykyisen teknisen huollon tilavaraustarpeista.
Kaava-alueen ja sen ulkopuolisen alueen merkittävimmät yhdyskuntateknisen huollon
muutokset koskevat hule- ja sekavesien johtamista sekä ilmastomuutoksen myötä
kohoavalta merivedeltä suojautumista. Koska muutostoimet ovat luonteeltaan
alueellisia ja koska osa niistä tulee toteutettavaksi vasta tulevaisuudessa, kaavaalueen yleisten alueiden ja tonttien maankäytöllinen ja toteutukseen tähtäävä
jatkosuunnittelu tulee yhteen sovittaa laadittuun alueelliseen yleissuunnitelmaan, jota
tulee tarvittaessa edelleen päivittää.
Asemakaavaselostuksen vesihuoltoliitteessä on esitetty rakennettavaksi Näkinsillalle
jätevedenpumppaamo. Jätevedenpumppaamoa varten tulee asemakaavaan merkitä
vähintään 15 x 15 metrin kokoinen aluevaraus (kaavamerkintä et, yhdyskuntateknistä
huoltoa varten varattu alueen osa). Lisäksi Siltavuoren nykyisen pumppaamon
laajennus tulee ottaa huomioon asemakaavan aluevarauksessa.
Hakaniemenkadun ja Sörnäisten rantatien väliin sijoittuvien katujen ja
uudisrakennusten osalta kaavaratkaisu aiheuttaa vesihuollon johtosiirtoja (vj, jv, hv).
Johtosiirrot tulee suunnitella ja toteuttaa hankkeen yhteydessä ja yhteistyössä HSY:n
kanssa. Suunnitelmat tulee hyväksyttää HSY:llä.
Vesihuollon toteutuskustannuksiksi on arvioitu 7,0 milj. euroa. Kustannusarvio
tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä.
Alueen rakentamisjärjestyksessä (ml. esirakentaminen) on huomioitava nykyinen ja
suunniteltu vesihuolto. Mikäli rakentamisjärjestyksen vuoksi joudutaan rakentamaan
väliaikaisia vesijohto- tai viemäriyhteyksiä tai jätevedenpumppaamoita ennen
varsinaista kadun ja vesihuollon rakentamista, tulee ko. väliaikaiset järjestelyt
toteuttaa vesilaitostoiminnan ulkopuolisella rahoituksella
Lisätietoja antaa alueinsinööri Minna Järvenpää, puh. (09) 1561 3305.

Jyrki Kaija
vs. osastonjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100, 00066 HSY, Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Puh. 09 156 11, Fax 09 1561 2011, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
PB 100, 00066 HSY, Ilmalatorget 1, 00240 Helsingfors
Tfn 09 156 11, Fax 09 1561 2011, FO-2274241-9, www.hsy.fi

MERKKIEN SELITYKSET
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Poistuva korkopiste.
0,5 m:n korkeuskäyrä.

Kenttäkiveys (InfraRYL luku 22231)
Kiveys Ø 150mm-250mm, asennus 100mm paksuun kerrokseen maakosteaa betonia,
kiveys sovitetaan maastonmuotoihin, maksimi kaltevuus 1:1,25.
Maakostea betoni levitetään verhousarinalle.
Verhousarina sementillä sidottua soraa. Sementtiä viisi tilavuusprosenttia.
Arinan paksuus 300mm.
Verhousarinan alla kuitukangas, käyttöluokka N3.

Emulsiokylvöniitty (InfraRYL luku 23213)
Niitty, emulsiokylvetty (Suomen Niittysiemen Oy: kallioketoseos, tai vastaava).
Kavualusta: Inframulta (Tieluiska, tai vastaava), kasvualustan paksuus 200mm.

1K100

Läjitetty kivikko, pyöreäsärmäinen, yleissävy: harmaa,
Kiveyksessä käytettävien kivien pinta-alan suhde on seuraava:
kivikoko Ø 100-200, 10%
kivikoko Ø 200-400, 75%
kivikoko Ø 400-500, 10%
kivikoko Ø 500-600, 5%
Luiskassa alimmat kivet asennetaan maakosteaan betoniin.
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Kirjaamo Helsinki
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Oasmaa Kyösti <Kyosti.Oasmaa@helen.fi>
tiistai 21. toukokuuta 2019 9:08
Kirjaamo Helsinki
KYLK/ HEL 2013-002028, Hakaniemenrannan asemakaava- ja asemakaavan
muutosehdotus (nro 12575)
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Kaava-alueen tontti numero 11207 rakentuu kaukolämpöjohdon (ylempi kuva, violetti viiva) ja
kaukojäähdytysjohdon (alempi kuva, sininen viiva) päälle. Kummallekin johdolle on löydettävä vaihtoehtoinen reitti.
Lisäksi Hakaniemen sillassa sijaitsee kaukolämpöjohto.
Yhteyshenkilömme asiassa on Tero Korhonen, vanhempi asiantuntija, 040 5737 453, tero.korhonen@helen.fi
Helen Oy:llä ei ole muuta lausuttavaa asiasta.
t.
Kyösti Oasmaa
Helen Oy
Kiinteistöpäällikkö
+358 503767414
Kyosti.oasmaa@helen.fi
www.helen.fi
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HELSINKI, Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaava ja asemakaavan
muutos
Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalvelu on pyytänyt Museovirastolta
lausuntoa Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaavasta ja asemakaavan
muutosehdotuksesta (nro 12575). Museovirasto on tutustunut kaavaehdotukseen ja lausuu
siitä vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta. Maassa olevan arkeologisen perinnön,
rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman asiantuntijana Helsingissä toimii
Helsingin kaupunginmuseo Museoviraston ja kaupunginmuseon välisen
yhteistyösopimuksen mukaisesti.
Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee alueita
Hakaniemenrannassa sekä Siltavuorenrannassa: Opetushallituksen korttelia sekä katu-,
puisto- ja vesialueita Sörnäisten, Kallion ja Kruununhaan kaupunginosissa
Siltavuorensalmen ympäristössä. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat –
pikaraitiotieyhteyden Kalasataman Nihdin suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa,
Hakaniemensillan uuden linjauksen, uutta julkista rantaa, sekä alueen kaupunkirakenteen
tiivistämisen täydennysrakentamalla.
Kaava-alueella on tehty vedenalaisen kulttuuriperinnön inventoinnit vuosina 2014 ja 2016.
Inventoinneissa alueelta ei havaittu vedenalaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita
kulttuuriperintökohteita.
Museovirastolla ei ole vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa
Hakaniemienrannan ja Sörnäistenrannan asemakaavasta ja asemakaavan
muutosehdotuksesta.
Yli-intendentti

Helena Taskinen

Intendentti

Piritta Häkälä

PL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.museovirasto.fi
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