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Alueen sijainti: 
Alue sijaitsee Sörnäisten Vilhonvuoressa Hämeentien, Haapanie-
menkadun, Sörnäisten rantatien ja Kaikukadun rajaamassa kort-
telissa Väinö Tannerin kentän kaakkoispuolella. 

  
Kuva: Suunnittelualueen sijainti. 
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Tiivistelmä 

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia, joka sijait-
see Sörnäisten Vilhonvuoressa. Kaavaratkaisu mahdollistaa liike-, 
toimitilan ja asumisen yhdistävän hybridirakennuksen rakentami-
sen tontille. 

Tavoitteena on mahdollistaa tontille Senaatti-kiinteistöjen järjestä-
män tontinluovutus- ja arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuk-
sen mukainen ratkaisu yksityisomisteiselle tontille. Alueelle on 
suunniteltu pääosin kahdeksankerroksinen hybridirakennus, kor-
keimmillaan rakennus on 11 kerrosta. Rakennuksen kahteen en-
simmäiseen kerrokseen tulee sijoittaa liike-, kahvila tai ravintolati-
laa, ylemmissä kerroksissa on asumista ja toimitilaa. 

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, miten uu-
disrakentamista voidaan sovittaa erityisen arvokkaaseen ympäris-
töön arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti. Uudisrakennuksen räys-
täslinjat, materiaalit, julkisivujen sommittelu sekä rakennuksen 
muoto on sovitettu olemassa olevaan ympäristöön. Toimintojen 
osalta kaavaratkaisu parantaa Vilhonvuoren alueen luonnetta toi-
minnallisesti sekoittuneena kantakaupungin alueena. 

Alueelle on suunniteltu hybridirakennus, joka mahdollistaa toimiti-
lan, asumisen ja liiketilojen sijoittamisen yhteen rakennukseen. 
Tontin läpi Haapaniemenkadulta kohti Käenkujaa on mahdollis-
tettu kävelyn ja pyöräilyn julkinen yhteys. 

Voimassa olevassa asemakaavassa tontille on mahdollistettu 
20 900 k-m2 toimitilaa. Asemakaavan muutoksen myötä tontin 
kerrosala kasvaa 1 150 k-m2. Tontin uusi kokonaiskerrosala on 
22 050 k-m2, josta asuntokerrosalaa on 5 340 k-m2 ja toimitilaker-
rosalaa on 16 710 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 120. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että vi-
rastorakennusten tontti muuttuu monimuotoiseksi hybridikortteliksi 
ja tontin tehokkuus kasvaa jonkin verran. Kaavaratkaisun mukai-
nen rakentaminen täydentää hyvin alueen kerroksellista ja arvo-
kasta kaupunkirakennetta. Suunnitelma jatkaa Elannon pääkont-
torin räystäs- ja kattolinjoja. Julkisivujen käsittelyssä on käytetty 
alueen arvokkaalle rakennuskannalle tyypillisiä aiheita kuten sel-
keälinjaisuutta, muurattua tiilipintaa sekä toistuvuutta julkisivujen 
sommittelussa. Kaavaratkaisun suhde kaupunkikuvaa on kuvattu 
kohdassa Asemakaavan vaikutukset. 

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty 
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa. 

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta 
tehtiin kaksi muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset 
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kohdistuivat lintujen huomioimiseen rakennuksen julkisivujen kä-
sittelyssä, toiminnan aiheuttamaan meluun lähialueen asuinkortte-
leissa sekä kadunvarsipaikoituksen riittävyyteen alueella. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa 
julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat olemassa olevan kun-
nallisteknisen verkoston huomioimiseen rakentamisen aikana 
sekä rakennuksen sommitteluun tontilla ja julkisivujen ja katon 
lappeen jäsentelyyn. 

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 

Asemakaavan kuvaus 

Tavoitteet 

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa tontille arvokkaaseen 
ympäristöön sopiva uudisrakennus. Toiminnoiltaan rakennus tu-
kee hyvin alueen toiminallista luonnetta. Ensimmäiset kerrokset 
ovat kadulle avautuvaa liiketilaa. Lisäksi rakennukseen mahdollis-
tetaan hotellitoimintaa ja toimitilaa sekä asumista. 

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että kehitetään keskustan elinvoimaisuutta, tur-
vataan monipuolisia sijaintipaikkoja yrityksille ja mahdollistetaan 
elävät, omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat. 

Mitoitus 

Suunnittelualueen pinta-ala on 6 290 m2. 

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa noin 1 150 k-m2. 

Uutta asuntokerrosalaa on 5 340 k-m2 ja toimitilakerrosalaa on 
16 710 k-m2, kokonaiskerrosala on 22 050 k-m2. Asuntojen määrä 
on 77 ja asukasmäärän lisäys on noin 120. Toimitilakerrosala 
mahdollistaa noin 650 työpaikkaa. 

Vilhonvuoren alueella työpaikkojen ja asukasluvun suhde on noin 
1:1. Yhteensä alueilla on työpaikkoja vajaat 10 000. Alueen asun-
tokanta on vuokra-asumista ja omistusasumista samassa suh-
teessa. Erityispiirteenä on, että yli puolet peruspiirin asunnoista 
on yksiöitä, ja alue on Suomen tiheimmin asuttua. (Tieke, Asumi-
nen alueittain Helsingissä 2015, 2016) 
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 

Tontti sijoittuu Sörnäisten ja Hakaniemen metroasemien väliselle 
vyöhykkeelle, joka on viime vuosina kehittynyt erityisesti kaupun-
kikulttuurin ja työpaikkojen alueena. 

Hakaniemen ympäristö ja Vilhonvuoren alue ovat toiminnallisesti 
kantakaupungille tyypillistä monipuolisesti sekoittunutta raken-
netta. Alueen katukuvassa on luonteenomaista, että rakennusten 
kivijaloissa on kattavasti myymälä- ja liiketiloja. 

Vilhonvuoreen rakentuu myös uutta toimitilaa. Alueelle ovat tyypil-
lisiä pienet yritykset, erityisesti erikoisliikkeet, etniset kaupat sekä 
ravintolat ja kahvilat. Ympäristöön sijoittuu kattavasti myös julkisia 
palveluita. 

Alueen sijainti kaupunkirakenteessa muuttuu merkittävästi, kun 
Kalasataman keskus ja aluerakentamishanke toteutuvat; Kaupun-
kirakenteen reunavyöhyke muuttuu keskeiseksi kohdaksi kanta-
kaupunkia. Kalasataman lisäksi Keski-Pasilan kehittyminen siirtää 
keskustan painopistettä pohjoisemmaksi kohti Kallion kaupungin-
osaa. 

Tontti on tällä hetkellä rakentamaton. Tontilla sijaitsi aiemmin, 
vuonna 2017, purettu virastorakennus. 

Liike-, toimisto- ja asuinrakennusten korttelialue (KA) 

Tontille on mahdollista sijoittaa pääosin kahdeksankerroksinen ja 
korkeintaan 11-kerroksinen liike-, toimisto- ja asuinrakennus. En-
simmäiset kaksi kerrosta tulee varata katutilaan tai julkiselle käve-
lyreitille avautuvilla liiketiloilla. Liiketilojen yläpuolelle sijoittuu toi-
misto- ja hotellitoimintaa ja asumista. 

Väinö Tannerin kentän julkisivu on kokonaisuudessaan kahdek-
sankerroksinen, joista kaksi ylintä kerrosta ovat viistettyjä kat-
topintoja. Räystäs- ja kattolinjat kytkeytyvät Elannon pääkonttorin 
linjoihin. Haapaniemenkadun puolella rakennus muodostuu kuusi-
kerroksisesta tiilisestä jalustaosasta sekä sen päälle sijoittuvasta 
viisikerroksisesta tornimaisesta osasta. 

Haapaniemenkadun varteen tontin kulmaan sijoittuu kaupunkiau-
kio, joka muodostuu rakennusmassojen viistoista kattopinnoista. 
Aukio toimii sisäänkäyntinä tontin läpi kulkevalle raitille. Raitin var-
teen sijoittuu avoin kaksikerroksinen liiketilojen aulatila. 

Kahden ensimmäisen kerroksen tulee olla pääosin lasisia, julkisi-
vujen pääasiallinen materiaali tulee olla muurattu tiili. Haapanie-
menkadun puoleisen tornimaisen osan materiaalina tulee olla 
tumma mattapintainen metalli. 
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Kuva: Arkkitehdit Anttinen & Oiva, Skanska Oy. 2019 

Liikenne 

Lähtökohdat 

Haapaniemenkadun liikennemäärä on nykyisin noin 4 500 
ajon./vrk. Sörnäisten rantatiellä liikenteen määrä on noin 39 000 
ajon./vrk. 

Liikennemäärän voidaan olettaa ennusteiden mukaan olevan 
vuonna 2040 Hämeentiellä n. 6 400 ajon./vrk, josta raskasta lii-
kennettä on noin 80 % ja Haapaniemenkadulle n. 2 600 ajon./vrk. 

Lähin joukkoliikennepysäkki sijoittuu Hämeentielle, jossa raitio-
vaunu- ja bussiliikenne palvelevat kattavasti joukkoliikenteen käyt-
täjiä. Lähimmät metroasemat sijoittuvat Hakaniemeen alle 500 
metrin etäisyydelle. 

Kaavaratkaisu 

Tontin rakentaminen vaikuttaa vain vähäisesti liikenteen määriin 
lähialueilla. 

Kaavan autopaikkojen vähimmäismääräys asumisen osalta on 
ap/150 k-m2. 

Kaavan autopaikkojen maksimimääräykset ovat: 
Toimistot enintään 1 ap / 250 k-m2 
Liiketilat enintään 1 ap / 150 k-m2 
Vähittäismyymälät enintään 1 ap / 150 k-m2 
Ravintolat enintään 1 ap / 350 k-m2 

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät ovat: 
1 pp / 30 m2 asuntokerrosalaa 
Toimistot vähintään 1 pp / 50 k-m2 
Liiketilat vähintään 1 pp / 50 k-m2 
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Vähittäismyymälät vähintään 1 pp / 40 k-m2 
Ravintolat 1 pp / 15 asiakaspaikkaa 
Lisäksi muissa kuin toimistoissa tulee varata 1 pp / 3 työntekijää. 

Asuntojen ja toimistojen osalta vieraspysäköinnille tulee osoittaa 
vähintään 1 pp /1 000 m2 ulko-ovien läheisyydessä. Asukkaiden 
polkupyörien pysäköintipaikoista vähintään 75 % tulee sijaita hel-
posti saavutettavissa olevissa sisätiloissa. 

Toimisto- ja liiketilojen polkupyörien pysäköintipaikoista vähintään 
50 % tulee sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa. 

Sekä ulkona sijaitsevien asukkaiden polkupyöräpaikkojen, että 
vieraspysäköintipaikkojen tulee olla runkolukittavia. 

Pysäköinti on ratkaistu tontilla maanalaisena. 

Mahdolliset vähennykset autopaikkamääristä lasketaan kaupun-
gin voimassa olevien autopaikkojen laskentaohjeiden mukaan. 

Opiskelija-asuntoloille ei tarvitse rakentaa autopaikkoja. Muun eri-
tyisasumisen pysäköintipaikkatarpeen määrittäminen edellyttää 
kaupungin hyväksymää tapauskohtaista selvitystä. 

Palvelut 

Lähtökohdat 

Kaava-alueen kaakkoispuolella olevalla tontilla on vuodesta 2001 
alkaen toiminut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Korttelin itä-
reunaan valmistui Taideyliopiston Kuvataideakatemia 2021. Ym-
päristöön sijoittuu lisäksi paljon kulttuuritoimintaa palvelevia toi-
mintoja. Lähin päiväkoti sijaitsee viereisessä korttelissa. Kallion 
ala-aste sijoittuu Neljännelle linjalle, yläaste Kruununhaan puolelle 
sekä Helsingin kuvataidelukio Pengerkadulle. 

Väinö Tannerin kenttä tarjoaa liikuntamahdollisuuksia lähialueen 
asukkaille sekä ohjattua liikuntatoimintaa. Kenttä on erittäin aktii-
visessa käytössä ja sen toiminnasta vastaa Haapaniemen Kenttä 
Oy. 

Kaavaratkaisu 

Kaavaratkaisu mahdollistaa monipuolisen kivijalkatoiminnan, liike-
tiloja sekä hotellin. Toiminnot tukevat hyvin alueen palveluraken-
netta. 

Esteettömyys 

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta. 
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Luonnonympäristö 

Lähtökohdat 

Asemakaava-alue on rakentamaton tontti, jolla ei esiinny luontoar-
voja. 

Kaavaratkaisu 

Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelin piha-alueelle monipuolisen 
viherpihan. 

Ekologinen kestävyys 

Lähtökohdat 

Alue tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, mikä 
luo edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskunta-
kehitykselle. Alue on erittäin hyvin saavutettavissa joukkoliiken-
teellä, kävellen ja pyöräillen. 

Kaavaratkaisu 

Kaavaratkaisu keskittää uudisrakentamista joukkoliikenteellä, 
pyöräillen ja kävellen hyvin saavutettavissa olevalle alueelle, mikä 
vähentää tarvetta henkilöautoliikenteelle. 

Suojelukohteet 

Lähtökohdat 

Suunnittelualueelle ei sijoitu suojeltuja kohteita. 

Suunnittelualue rajautuu valtakunnallisesti merkittävään rakennet-
tuun kulttuuriympäristöön. Museoviraston RKY 2009- kohdeluette-
loon kuuluva ”Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen” rajautuu 
siten, että korttelin kaakkoisosan tontit kuuluvat kohdeluetteloon. 
Lisäksi Haapaniemenkadun vastaisella puolella oleva vanha Se-
paraattoritehdas on osa kohdeluetteloa. 

Kaavaratkaisu 

Kaavaratkaisun suhdetta RKY-alueeseen on kuvattu tarkemmin 
kohdassa Asemakaavan vaikutukset. 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Lähtökohdat 

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. 
Haapaniemenkadun katualueen pohjoisreunassa sijaitsee Helen 
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Sähköverkon 110 kV kaapelikanaali. Tontin länsikulman läheisyy-
dessä Väinö Tannerin kentällä sekä katualueella kulkee HSY:n 
DN 800 päävesijohto tunnelissa. Lisäksi alueelle sijoittuu kauko-
lämpöverkostoa. 

Kaavaratkaisu 

Kaavaratkaisun toteuttaminen ei edellytä yhdyskuntateknisen 
huollon verkostojen lisärakentamista. 110 kV kaapelikanaali tulee 
ottaa rakentamisen aikana huomioon. Yhdyskuntateknisen huol-
lon tunnelin huomioimisesta on annettu kaavamääräys. Kiinteis-
tön Haapaniemenkatu 6 kaukolämpöliittymäjohdot joudutaan si-
joittamaan kulkemaan Haapaniemenkatu 4:n uudisrakennuksen 
kellarin kautta Haapaniemenkatu 6:n lämmönjakokeskukseen. 
Järjestelystä on tehty kiinteistöjen välinen rasitesopimus. Ympä-
ristön kunnallistekninen verkosto tulee huomioida alueen rakenta-
misen aikana. 

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kun-

nostaminen 

Lähtökohdat 

Alueen maaperässä on siltti- ja hiekkakerros, jonka paksuus on yli 
3 m. Kerroksen päällä on täytekerros, jonka paksuus on 1–3 met-
riä. Täyte ulottuu maanpintaan tai sen läheisyyteen. Alue on ollut 
jo aikaisemmin rakennettu. Tontilla on tehty maanmuokkaustoi-
menpiteitä aikaisemman rakentamisen yhteydessä. Olemassa 
olevat rakennukset on purettu. 

Alueen länsi- ja pohjoispuolella on olemassa olevia maanalaisia 
tiloja ja maanalaisia rakenteita. Rakennusalueella ei sijaitse poh-
javesiputkia. Lähistöltä löytyy pohjavesiputkia. 

Alueen maaperästä on tehty ympäristötekninen perusselvitys. 
Suoritettujen tutkimusten sekä ohjearvovertailun perusteella ko. 
selvityksessä todettiin, ettei tutkimusalueen maaperä ole pilaantu-
nut. Alueella todettiin joitakin kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia, 
muttei tontin nykyisen kaavan käyttötarpeeseen liittyvää puhdis-
tustarvetta. 

Kaavaratkaisu 

Uudisrakentamisen perustamistapa tarkentuu jatkosuunnittelussa. 
Olemassa olevat maanalaiset tilat ja maanalaiset rakenteet tulee 
ottaa huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Kaavamääräyk-
sissä huomioidaan pohjaveden pinnan tason säilyttäminen. 
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Ympäristöhäiriöt 

Lähtökohdat 

Kaava-alueelle aiheutuu melua lähinnä Hämeentien, Sörnäisten 
rantatien, Haapaniemenkadun ja Kaikukadun liikenteestä sekä 
Hämeentien raitioliikenteestä. Helsingin kaupungin meluselvityk-
sen 2017 mukaan päiväajan keskiäänitasot ovat voimakkaimmil-
laan kaava-alueella Haapaniemenkadun varrella noin 60–65 dB. 

Liikenteestä aiheutuu myös ilman epäpuhtauksia. Kaava-alueelle 
kohdistuvat ilmanlaatuhaitat eivät kuitenkaan ole erityisen merkit-
täviä, sillä suurimmat liikennemäärät sijoittuvat melko etäälle. 
HSY:n ilmanlaadun vuosikartan mukaan mallinnettu typpidioksidin 
vuosiraja-arvoon verrannollinen pitoisuus on korkeimmillaankin 
kaava-alueella ja siihen rajautuvalla katualueella noin 18 µg/m3. 
Tällä perusteella ilmanlaadun raja- ja ohjearvojen ei arvioida ylit-
tyvä kaava-alueella. 

Kaavaratkaisu 

Asemakaavavalmistelun yhteydessä on laadittu kaava-alueen lii-
kennemeluselvitys (Liikennemeluselvityksen päivitys, Haapanie-
menkatu 4, monikäyttökortteli, 200261-03, Akukon Oy, 
23.9.2021). Selvityksessä on tarkasteltu lähikatujen ajoneuvolii-
kenteen ja Hämeentien raitioliikenteen aiheuttamaa melua. Raitio-
liikenteen osalta on varauduttu yleiskaavassa osoitettuun Viikin-
Malmin pikaraitiotien varaukseen ja sen liikennöintiin Hämeen-
tiellä. 

Rakennusten julkisivuihin kohdistuvat keskiäänitasot ovat kor-
keimmillaan Hämeentien puoleisella julkisivulla 63 dB ja Haapa-
niementien puoleisilla julkisivuilla 61 dB. Kaavassa ei siten ole tar-
peen antaa äänitasoerovaatimuksia. Ympäristöministeriön ää-
niympäristöasetuksen 796/2017 ja sen muutosasetuksen 
360/2019 mukaan asuinrakennuksen ulkovaipan ääneneristys on 
oltava vähintään 30 dB melualueella. 

Korttelin sisäpiha on rakennusten rajaama ja hyvin melulta suo-
jassa, melutaso jää kauttaaltaan selvästi alle melutason ohjear-
von päivällä ja yöllä. 

Oleskeluparvekkeita on mahdollista sijoittaa kaikille julkisivuille, 
mutta asuntoihin liittyvät oleskeluparvekkeet edellyttävät pääosin 
meluntorjuntaa. Tästä syystä kaavassa on annettu määräys, 
jonka mukaan oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa 
suojata siten, että saavutetaan melutason ohjearvot päivällä ja 
yöllä. 
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Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka 

Lähtökohdat 

Alueen ympärillä on olemassa olevaa rakennuskantaa. 

Kaavaratkaisu 

Tarve huomioida olemassa olevat maanalaiset tilat ja muut raken-
teet on huomioitu kaavamääräyksissä. Uudisrakentamisen yhtey-
dessä tulee huomioida rakentamisen vaikutukset olemassa ole-
vien tilojen ja toimintojen palo- ja pelastusturvallisuusratkaisuihin. 
Viitesuunnittelun aikana suunnitteluratkaisuja on käyty läpi pelas-
tusviranomaisten kanssa. Uudisrakennuksesta hätäpoistuminen 
hoidetaan rakennusrungon sisällä olevien uloskäytävien kautta. 

Vaikutukset 

Yhteenveto laadituista selvityksistä 

Kaavan laatimisen aikana on laadittu selvitykset ympäristön me-
lun ja ilman epäpuhtauksien vaikutuksista kaavaratkaisuun. 

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia. 

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityi-
sessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauk-
sia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käy-
tävissä maapoliittisissa neuvotteluissa. 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympä-
ristöön 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että jouk-
koliikenteen kannalta hyvin keskeiselle paikalle sijoittuvat, riittä-
vän tehokkaasti rakennetut tontit parantavat joukkoliikenteen käyt-
töastetta sekä vähentävät autoriippuvuutta. Lisäksi toimitilan sijoit-
taminen alueelle monipuolistaa alueen toiminnallista rakennetta. 

Tonttien tehokkuus kasvaa kaavaratkaisun myötä. Tämä vaikut-
taa erityisesti siten, että ympäröivien asuinkerrostalojen asuntojen 
näkymät muuttuvat jonkin verran. 

Vaikutukset maisemaan 

Tonteilla syntyviä hulevesivirtaamia pyritään viivyttämään mahdol-
lisimman paljon tontilla. Sekavesiviemäriin menevän huleveden 
määrää pyritään vähentämään. Istutettava kansipiha vähentää 
osaltaan huleveden määrää. 
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Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Kaavaratkaisulla ei ole juurikaan vaikutuksia liikenteeseen. Ajo-
neuvoliittymä Haapaniemenkadulla säilyy entisellään. 

Toiminnan aiheuttama saattoliikenne on alueen katuverkon liiken-
teeseen nähden vähäistä eikä merkittävästi lisää alueen liiken-
nettä. 

Hankkeen toteutumisella on rakentamisen aikaisia vaikutuksia. 

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 

Suunnittelualue rajautuu valtakunnallisesti merkittävään rakennet-
tuun kulttuuriympäristöön (RKY) ”Osuusliikkeiden ja teollisuuden 
Sörnäinen”. Elannon ja Osuustukkukaupan monumentaaliset pu-
natiiliset hallintorakennukset ja niihin liittyvät elintarviketeollisuu-
den tuotantolaitokset kuvastavat osuusliikkeiden asemaa ja toi-
mintaa 1900-luvulla. 

Valtakunnallisen keskusliikkeen OTK:n korttelin merkittävin säily-
nyt rakennusryhmä haarautuu Hämeentien ja Käenkujan kul-
massa, jossa kohoaa 1933 valmistuneen entisen pääkonttorin 
pyöreäpäätteinen, yhdeksänkerroksinen funktionalistinen torni-
osa. Käenkujalla ovat 1940-luvulta margariinitehdas, teknokemial-
linen tehdas ja kahvipaahtimo. 

Pääkaupunkiseudun osuuskaupan Elannon kulman osoittava torni 
puolestaan liittyy klassistiseen kahdeksankerroksiseen, 1928 val-
mistuneeseen hallintorakennukseen, jonka muurimainen seinä 
jatkuu Kaikukadun varrella. Elannon korttelissa ovat mm. Elannon 
vanhin leipomo vuodelta 1907, Vähäkallion suunnittelemat suur-
leipomo ja seitsenkerroksinen keskusvarasto 1920-luvulta. Viljasii-
lot ja kasvisvarasto ovat 1930–40-luvuilta. Korttelin vanhin raken-
nus on entinen tulitikkutehdas vuodelta 1874. 

RKY-alueen kuvauksen mukaan erityisesti Hämeentien varressa 
kaupunkikuvallisina kiintopisteinä toimivilla hallintorakennuksilla 
on vahva symbolimerkitys. korkeiden punatiilisten pääkonttorei-
den tornit kulmatonteilla osoittavat Hämeentien varrella osuusliik-
keiden kortteleiden alku- ja päätepisteen. Molempien keskeisim-
mät hallinto- ja teollisuusrakennukset ovat arkkitehti Väinö Vähä-
kallion suunnittelemia. 

Sörnäisten teollisuuskortteleiden alkuperäisen käytön päätyttyä 
1900-luvun lopulla on rakennukset otettu uuteen käyttöön, pääosa 
asuin-, oppilaitos- ja toimistotiloiksi. Vaikka rakennuksia on pu-
rettu ja uusia rakennettu, alueella on säilynyt moni-ilmeinen teolli-
suusmiljöö. 
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Kaavaratkaisun mukainen suunnitelma kunnioittaa alueen arvok-
kaita ominaisuuksia. Suunnitelma noudattelee alueen kaupunkira-
kenteellisia linjoja, korttelityyppiä, julkisen tilan rakennetta sekä 
julkisivujen jäsentelyä. Tavoitteena ei kuitenkaan ole historiallisten 
aiheiden toistaminen sellaisenaan vaan niiden nykyarkkitehtuurin 
mukainen tulkinta. Räystäslinja jatkaa Elannon korttelin Käenku-
jan mukaista linjaa ja jättää vanhan pääkonttorin torniosan Hä-
meentien katukuvan dominantiksi. Kaavaratkaisun massoittelu on 
alueelle tyypilliseen tapaan selkeälinjaista. Julkisivujen aukotus 
on rationaalinen ja arkkitehtuurin moninaisuus sekä detaljointi si-
joittuvat katutasoon sekä sisäänkäyntien yhteyteen. Toiminnalli-
sesti kaavaratkaisu jatkaa alueelle ominaisia piirteitä, ensimmäis-
ten kerrosten liiketilat avautuvat julkiseen tilaan ja ylemmissä ker-
roksissa on työpaikka- ja asuintoimintaa. 

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 

Alueen täydennysrakentaminen ja olemassa olevaan infrastruk-
tuuriin tukeutuva rakentaminen tukevat kestävän kehityksen mu-
kaisia tavoitteita ja vähentävät yksityisautoiluun perustuvaa liikku-
misen tarvetta. 

Kaavaratkaisun mukainen rakentaminen tukee alueen toiminnal-
lista luonnetta ja vahvistaa olevassa olevien toimintojen toiminta-
edellytyksiä. 

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestö-
ryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaali-
siin oloihin ja kulttuuriin 

Kaavaratkaisun mukainen rakentaminen tukee alueen monipuoli-
sen liiketoiminnan mahdollisuuksia ja sitä kautta parantaa eri vä-
estöryhmien toimintamahdollisuuksia lähiympäristössä. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa terveellisen ja viihtyisän elin- ja asuin-
ympäristön toteuttamisen. Kaavamuutoksesta ei aiheudu sellaista 
kasvua ajoneuvoliikenteeseen, jolla olisi merkittävää vaikutusta 
alueen melu- tai ilmanlaatutilanteeseen. Kaavaratkaisulla ei arvi-
oida olevan merkittäviä vaikutuksia meluun kaava-alueen ulko-
puolella. 

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset 

Kaavaratkaisun mukainen rakentaminen mahdollistaa työpaikko-
jen sijoittumisen alueelle, joka vahvistaa Vilhonvuoren luonnetta 
työpaikka-alueena. 
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Suunnittelun lähtökohdat 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on 
erityisesti painotettu seuraavia: 
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-

selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle 

- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa 
olevaan rakenteeseen 

- edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-
vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta 

- huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristö-
jen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. 

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa. 

Yleiskaava 

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on kantakaupunkialuetta 
(C2). Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) 
mukainen. 

 
Kuva: Ote Yleiskaavasta 2016, Helsingin kaupunki 
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan 
19.8.2021) mukaan alue on keskustan maanalaisen kehittämisen 
kohdealuetta. Alueen läheisyydessä on olemassa olevia maan-
alaisia tiloja. Maanalaisessa yleiskaavassa on alueen läheisyy-
dessä esitetty tilavaraukset ohjeellisesti suunnitellulle teknisen 
huollon tunnelille ja ohjeellisesti suunnitellulle liikennetunnelille. 
Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.  

 
Kuva: Ote maanalaisesta yleiskaavasta, Helsingin kaupunki. 

Asemakaavat 

Alueella on voimassa asemakaava nro 12174 (tullut voimaan 
19.9.2014). Kaavan mukaan tontti on toimitilarakennusten kortteli-
aluetta (KTY). Rakennusoikeutta tontilla on 20 900 k-m2 enintään 
kahdeksassa kerroksessa. Tontin lävitse tulee mahdollistaa jalan-
kulun yhteys. Pysäköinti tulee ratkaista maanalaisena. 
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Kuva: Ote voimassa olevasta asemakaavasta, Helsingin kau-
punki. 

Rakennusjärjestys 

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 

Muut suunnitelmat ja päätökset 

Tontin myynnistä on järjestetty suunnittelu- ja tontinluovutuskil-
pailu tontinomistajan Senaatti-kiinteistöjen toimesta. 

Kilpailun voitti Skanska CDF Oy ja Skanska Talonrakennus Oy. 
Ehdotuksen olivat laatineet Arkkitehdit Anttinen Oiva Oy, Nomaji 
maisema-arkkitehdit Oy sekä Hellon Oy palvelumuotoilun osalta. 

Pohjakartta 

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan. 

Maanomistus 

Korttelialue on yksityisomistuksessa. 

Muut lähtökohdat 

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla. 
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Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet 

Vireilletulo 

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 tontin omistajan hake-
muksesta. 

Viranomaisyhteistyö 

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

- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo) 

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 nähtävilläolosta 
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Kallio-lehdessä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli 
nähtävillä 7.1.–3.2.2020 seuraavissa paikoissa: 

- Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 
- verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat suunnitelman muotoon ja 
ryhmittelyyn tontilla sekä julkisivujen ja katonlappeiden käsitte-
lyyn. Lisäksi kannanotoissa tuotiin esiin kunnallistekniikan huomi-
oiminen tontin rakentamisen aikana. Kannanotoissa esitetyt asiat 
on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kaavamääräyksiin on 
asetettu tavoitteita ympäristön huomioimisesta julkisivujen suun-
nittelussa sekä olemassa olevan kunnallistekniikan huomioimi-
sesta rakentamisen aikana. 

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Yhteenveto mielipiteistä 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat kohtuuttomaan lasin määrään julkisi-
vuissa sekä Väinö Tannerin kentän huomioiseen suunnitelmassa. 

Kirjallisia mielipiteitä saapui kaksi kappaletta. 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 8.12.2021–17.1.2022 

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 41 päivän ajan. 

Muistutukset 

Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat lintujen huomi-
oimiseen rakennuksen julkisivujen käsittelyssä, toiminnan aiheut-
tamaan meluun lähialueen asuinkortteleissa sekä kadunvarsipai-
koituksen riittävyyteen alueella. 

Viranomaisten lausunnot 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa 
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat läheisen päävesijohdon sekä sähkökaapelin huomioimiseen 
rakentamisessa, jätehuollon riittävyyteen sekä rakennuksen som-
mitteluun tontilla ja julkisivujen ja katon lappeen jäsentelyyn. 

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: 

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-
kus) 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo) 

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen 

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista 
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitet-
tyjen huomautusten johdosta. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset: 

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta: 

- Korkomerkintöjä, kaavan määräyksiä sekä rakennusalaa on 
tarkennettu. 

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia. 
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Aineistoon tehdyt täydennykset: 

- kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta 

- kirjoitusvirheitä on korjattu kaavakartasta/kaavaselostuksesta. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-
teltu asianomaisten tahojen kanssa. 

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle 

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
1.3.2022 päivätyn Haapaniemenkatu 4:n asemakaavan muutos-
ehdotuksen nro 12715 hyväksymistä. 

Helsingissä 1.3.2022 

Marja Piimies 
asemakaavapäällikkö 

 







Oas 1460-00/19 1   (5)
Hankenro 2483_4
HEL 2019-007116
13.12.2019

Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

HAAPANIEMENKATU 4 ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Haapaniemenkadun varteen suunnitellaan pääosin kahdeksanker-
roksista liike- ja asuinkerrostaloa.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee tonttia Haapaniemenkadun varressa,
Väinö Tannerin kentän kaakkoispuolella. Tavoitteena on mahdollistaa
liike- ja asuinkerrostalo nykyisin tyhjillään olevalle tontille. Rakennus on
pääosin kahdeksan kerroksinen ja korkeimmillaan 11 kerrosta. Tontin
läpi mahdollistetaan julkinen kävelyn yhteys.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineistoa ja
viitesuunnitelma on esillä 7.1. 3.2.2020 seuraavissa paikoissa:
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma to klo 9 16,

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
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pe 10 15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liitty-
vää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunni-
telmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 3.2.2020. Kirjalliset mielipiteet
lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099
HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11 13, avoinna arkisin ma pe klo 8.15 16) tai sähköpostilla hel-
sinki.kirjaamo@hel.fi.

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

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

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Kallio-Seura ry
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helsingin vanhusneuvosto
 Helsingin vammaisneuvosto
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
 Senaatti-kiinteistöt

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja
liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittä-
vien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan
valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut
viranomaiset ja osalliset.

http://kartta.hel.fi/suunni-telmat
http://kartta.hel.fi/suunni-telmat
mailto:hel-sinki.kirjaamo@hel.fi
mailto:hel-sinki.kirjaamo@hel.fi
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Suunnittelun taustatietoa

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille ton-
tin omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muu-
toksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopi-
muksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2013) alue on merkitty toimitilara-
kennusten korttelialueeksi (KTY).

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
kantakaupunkialueeksi (C2).

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat Museoviraston RKY
2009-kohdeluetteloon Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia ja rakennuskielto:
 Tontin myymisestä on järjestetty arkkitehtuurikilpailu vuoden 2019

aikana.
 Alueella on voimassa rakennuskielto 12561 asemakaavan laati-

miseksi ja muuttamiseksi. Rakennuskielto koskee rakennusten 1.
kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muutta-
mista asuinkäyttöön.

Tontti on rakentamaton. Tontilta on aiemmin purettu Kaj Saleniuksen
vuonna 1974 suunnittelema verohallinnon käytössä ollut virastoraken-
nus.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Perttu Pulkka, arkkitehti, p. (09) 310 37465, perttu.pulkka@hel.fi

Liikenne
Juha Väisänen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 26659,
juha.vaisanen@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Mikko Juvonen, projektipäällikkö, p. (09) 310 37252,
mikko.juvonen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Inka Lappalainen, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 21344,
inka.lappalainen@hel.fi
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mailto:juha.vaisanen@hel.fi
mailto:mikko.juvonen@hel.fi
mailto:inka.lappalainen@hel.fi
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Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/suunnitelmavahti  sekä sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissä 13.12.2019

Janne Prokkola
yksikön päällikkö

http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
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Kaavoituksen eteneminen
























































































