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1
TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa Diakonia-ammattikorkeakoulun ja
Arcadan toimintojen sijoittumisen kortteliin 21677. Kortteliin sijoittuvat
Arcadan liikuntahalli siihen liittyvine opetustiloineen sekä Diakonia-
ammattikorkeakoulu kokonaisuudessaan sisältäen korkeakoulun ope-
tus-, hallinto- ja yhteiskäyttötilat sekä kappelin.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on käynnistetty Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n ja Stif-
telsen Arcadan aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta ei ole esitetty mielipiteitä.

Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitte-
luvirastossa ja Kallion kirjastossa. Muutosluonnoksesta ei ole jätetty
mielipiteitä.

2
LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaava-aluetta koskevat seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet:

- pilaantuneen maa-alueen puhdistustarpeen selvittäminen
ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin

- melusta aiheutuvan haitan ehkäiseminen ja olemassa ole-
vien haittojen vähentäminen

Maaperän puhdistamista ja meluntorjuntaa käsitellään tarkemmin ase-
makaavan muutoksen kuvausta käsittelevissä kohdissa maaperän ra-
kennettavuus ja puhtaus sekä ympäristöhäiriöt. Selostuksen liitteenä
on lisäksi alueesta tehdyt maaperä- ja melukartat.

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa.



2

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Maakunta-
kaavaan sisältyvä seudullinen viheryhteyden tarve Vanhankaupungin-
selän rannalta Vallilanlaakson kautta Pasilaan on otettu huomioon. Nyt
laadittu asemakaavan muutos on maakuntakaavan mukainen.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa ei ole aluetta koskevia merkin-
töjä.

Yleiskaava ja osayleiskaava

Yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut kaava-
alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostalovaltainen alue, asumi-
nen/toimitila. Pääkatu sivuaa alueen lounaista reunaa ja pohjoisessa
aluetta rajaa virkistysalue.

Kaupunginvaltuuston 14.3.2008 hyväksymässä Sörnäistenrannan-
Hermanninrannan (Kalasataman) osayleiskaavassa alue on julkisten
palvelujen ja hallinnon aluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos on
osayleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 11783 (tullut voimaan
27.2.2009). Kaavan mukaan alue on toimitilarakennusten (KTY) ja au-
topaikkojen (LPA) korttelialuetta sekä katualuetta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin
mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi (laatimiseksi).
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Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 12.8.2013.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö

Alue sijaitsee Kyläsaaressa, josta teollisuus ja varastointi väistyvät ja ti-
lalle tulee asuntoja ja palveluita. Kaava-alue on nykyisin tyhjillään. Vä-
littömään läheisyyteen, Kyläsaarenkujan toiselle puolelle on juuri val-
mistunut asuinkerrostalo ja toisen asuinkerrostalon työmaa on paraikaa
käynnissä. Vieressä on rakennusviraston tukikohta, joka muuttuu asun-
toalueeksi vasta Kalasataman rakentamisen loppuvaiheessa 2020-
luvulla. Alueen läheisyydessä on laaja Toukolan rantapuisto, joka ulot-
tuu Vanhankaupunginselälle. Vieressä sijaitsee Arabian kauppakeskus,
jossa on päivittäistavaramyymälöitä ja erikoisliikkeitä sekä ammattikor-
keakoulu Arcada ja ammattikoulu Prakticum ja kierrätyskeskus.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piirissä.

Maaperä

Asemakaava-alue sijaitsee entisen Kyläsaaren länsipuolella, Kyläsaa-
renkujan ja Hermannin rantatien välissä. Nykyinen maanpinta alueella
vaihtelee +1,3…+3,1 välillä. Alimmillaan maanpinta on Hermannin ran-
tatien varressa ja ylimmillään korttelin itäreunalla.

Alue on mereen täytettyä maata. Täytön paksuus vaihtelee 4…20 met-
riin. Täytön alapuolella on savea.  Saven alapinta alueella on noin
-15…-20. Kallion pinta on todettu korttelin keskivaiheilla tasolla -45 ja
korttelin eteläosalla tasolla -32.

Lähialueella on tutkimuksissa todettu sulfidisavikerroksia, joten oletet-
tavasti myös tällä alueella on sulfidisavikerroksia.

Alueen savikerroksen päällä esiintyvän orsiveden taso on ollut tasolla
0… +1. Orsivesi on täytemaakerrosten välityksellä yhteydessä mereen
ja se noudattaa likimäärin merenpinnan tasoa. Pohjavedenpinta (paine-
taso) saven alta mitattuna on ollut tasolla +0,7…+1,2.
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Kyläsaarenkujan rakentamisen yhteydessä on jouduttu tekemään ke-
vennyskaivua korttelin alueella. Kevennyskaivu on ulotettu tasolle -3 / -
5 (kartta, kevennyskaivu). Kevennyskaivu on täytetty ylijäämäsavella,
joka on massastabiloitu täyttämisen jälkeen.

Kevennyskaivu tasolle -5 (kaivannon pohjan taso)

Kevennyskaivu tasolle -3 (kaivannon pohjan taso)

Kartta, kevennyskaivu korttelialueella

Ympäristöhäiriöt

Kortteli rajautuu Hermannin rantatiehen, jolla arvioitu syksyn keskimää-
räinen arkivuorokauden liikennemäärä on kaava-alueen kohdalla ny-
kyisin noin 18 100 ajoneuvoa. Liikenteestä aiheutuu ympäristöön melua
sekä ilmansaasteita.

Alueen itäpuolella on sijainnut jätevedenpuhdistamo, ja sen eteläpuo-
lella on vuosina 1962–1983 toiminut Kyläsaaren jätteenpolttolaitos.
Alueella on harjoitettu myös polttonesteiden jakelua. Alueen maaperää
on täytetty pitkän ajan kuluessa sekalaisella aineksella. Kyläsaaren
alueella esiintyy yleisesti aiemmasta teollisuustoiminnasta peräisin ole-
vaa täyttöainesta, kuten jätteenpolttolaitoksen kuonaa ja tuhkaa.

Asemakaava-alueen maaperässä on tutkimuksissa todettu pilaantunei-
suutta. Alueella on todettu esiintyvän mm. haihtuvia orgaanisia yhdis-
teitä, kuten bentseeniä, mineraaliöljy-yhdisteitä, kloorattuja hiilivetyjä
sekä PAH-yhdisteitä. Alueella tai sen läheisyydessä on tutkimuksissa
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todettu kyseisiä haitta-aineita myös pohjavesi- ja huokoskaasunäytteis-
sä.

3
TAVOITTEET

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Espoon Solval-
lassa nykyisin olevan liikunnanohjaajien opetuksen siirtäminen Arcadan
kampusalueelle sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun toimintojen sijoit-
tumisen kokonaisuudessaan alueelle.

4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Kaava-alue sijaitsee Kyläsaaren pohjoisosassa, Kyläsaarenkujan ja
Hermannin rantatien välissä. Asemakaavan muutoksessa korttelin
21677 rajausta muutetaan vastaamaan ympäröivien katujen tarpeita.
Hermannin rantatie levennetään ja Kyläsaarenkatu linjataan siten, että
se ylittää Hermannin rantatien kohtisuoraan. Muutosten seurauksena
korttelin pinta-ala pienenee. Diakonia-ammattikorkeakoulun rakennus
sijoittuu korttelin eteläpäähän rajaamaan Hermannin rantatietä ja Ky-
läsaarenkatua. Liikuntahallilta, joka tulee palvelemaan myös yleisöä, on
suora näkö- ja käyntiyhteys Toukolan rantapuistoon, jonka merkitys
näin kasvaa. Rakennukset tulevat suojaavat Kyläsaarenkujan toisella
puolella olevaa asuinrakennusta melulta.

Alueen kokonaiskerrosala vähenee 7 500 k-m2. Voimassa olevassa
asemakaavassa korttelin 21677 kerrosala on yhteensä 23 000 k-m2.
Asemakaavan muutoksessa kerrosala on yhteensä 15 500 k-m2.

Muutosalueen pinta-ala on 1,31 ha ja alueen kokonaisrakennusoikeus
on 15 500 k-m2.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (KTYO)

Korttelialueelle rakennetaan kuusikerroksinen rakennus Diakonia-
ammattikorkeakoulun käyttöön. Alueelle saa rakentaa tiloja opetusta,
julkista palvelua ja toimistoa varten. Kahteen alimpaan kerrokseen saa
sijoittaa liike-, näyttely- ja kokoustiloja.

Rakennus sijoittuu Hermannin rantatien ja Kyläsaarenkadun varteen.
Katujulkisivut tulee suunnitella yhtenäisenä kokonaisuutena siten, että
rakennus rajaa katutilaa ryhdikkäästi. Maantasossa katujulkisivujen tu-
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lee olla luonteeltaan avointa ja lasipinnan runsas käyttö on tavoitteellis-
ta.

Korttelialueella saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi raken-
taa teknisiä tiloja sekä väestönsuoja- ja autopaikkatiloja. Lisäksi kaik-
kiin kerroksiin saa sijoittaa ilmastointikonehuoneita ja muita teknisiä ti-
loja asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. Ilmastointikonehuoneet
ja muut tekniset tilat tulee integroida rakennukseen eikä niitä saa sijoit-
taa katolle erillisiin rakennusosiin.

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YU)

Korttelialueelle rakennetaan kaksikerroksinen liikuntahalli siihen liittyvi-
ne opetus- ja testaustiloineen.

Rakennus irrottautuu sijainniltaan ja muotokieleltään taustan tiiviistä yh-
tenäisestä korttelirakenteesta ja liittyy Toukolan rantapuistoon. Tavoit-
teena on rakentaa ilmeeltään keveä ja julkisivuiltaan puinen rakennus,
josta on suora käynti- ja näköyhteys puistoon ja kadulle. Maantason
julkisivuissa tulee välttää umpinaista vaikutelmaa.

Korttelialueella saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi raken-
taa teknisiä tiloja sekä väestönsuoja- ja autopaikkatiloja. Lisäksi kaik-
kiin kerroksiin saa sijoittaa ilmastointikonehuoneita ja muita teknisiä ti-
loja asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. Ilmastointikonehuoneet
ja muut tekniset tilat tulee integroida rakennukseen eikä niitä saa sijoit-
taa katolle erillisiin rakennusosiin.

Liikenne

Alueen joukkoliikenneyhteydet monipuolistuvat Kalasataman rakentu-
misen myötä. Korttelialueen länsipuolella kulkee itäisen kantakaupun-
gin pääkatuverkkoon kuuluva Hermannin rantatie, jonka asemaa vah-
vistetaan Kalasataman joukkoliikennekatuna. Hermannin rantatien ja
Kyläsaarenkadun liittymän linja-autopysäkit palvelevat jo tällä hetkellä
alueen maankäyttöä. Pääkadulle on järjestetty tontin aluetta pienentä-
mällä erillinen tilavaraus Kalasataman metroaseman kautta kulkevalle
raitioliikenteelle.

Kävely- ja pyöräily-yhteyksiä täydennetään Kalasataman pohjoisosan
rakentuessa.

Korttelialueen auto- ja huoltoliikenteen tonttiliittymä on Kyläsaarenkujal-
la. Ajoyhteydet Kalasataman pohjoisosan katuverkkoon sekä Kyläsaa-
renkadun kautta Hermannin rantatielle on jo rakennettu. Kyläsaarenka-
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dun linjaus on kaavassa muutettu kohtisuoraan Hermannin rantatielle,
mikä helpottaa sekä alueen liikenteen että tulevan maankäytön järjes-
tämistä. Myös liittymä Kyläsaarenkujalle muuttuu. Uudet liikennejärjes-
telyt rakennetaan maankäytön tiivistymisen myötä.

Korttelin pysäköintipaikat sijoitetaan tontille. Kyläsaarenkujan itäreunal-
la on vieras- ja asiointikäyttöön tarkoitettuja kadunvarsipaikkoja.

Palvelut

Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteyteen rakentuva kappeli palvelee
myös lähialueen asukkaita ja alueella vierailevia. Liikunnanohjaajien
opetuskäytössä oleva liikuntahalli voi olla iltaisin asukkaiden käytettä-
vissä.

Esteettömyys

Kaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Yhdyskuntatekninen huolto

Asemakaava-alueen rakennukset voivat liittyä alueelle aiemmin raken-
nettuihin yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin.

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Rakennettavuus
Alue on rakennettavuudeltaan erittäin vaikea paksujen täyttöjen, syväl-
le ulottuvan savikerroksen sekä syvällä olevan kantavan pohjan ja kal-
lionpinnan takia. Kallionpinta on todettu syvyydellä -45…-32.

Korttelin 21677 alueella on kevennyskaivun massastabiloitu savitäyttö.
Massastabiloitu täyttö ei estä rakennusten perustamista paaluille.

Rakennukset ja rakenteet sekä kunnallistekniikka on perustettava tuki-
paaluilla kantavaan pohjaan tai kallioon.

Kyläsaarenkujan vesihuolto on perustettu paalulaatalle, jonka molem-
min puolin on pysyvät tukiseinät. Pysyvät tukiseinät on huomioitava
tontin rakentamisen yhteydessä. Tontin rakennukset ja rakenteet on
suunniteltava ja toteutettava siten, ettei niistä aiheudu vaurioita jo ra-
kennettuun Kyläsaarenkujaan, Kyläsaarenkujan perustusrakenteisiin tai
kunnallistekniikan johtoihin ja varusteisiin. Pysyvän tukiseinän ylä-
osaan, tukiseinän ja tontin rajalle on rakennettava sulkulaatta tontin ra-
kentamisen yhteydessä. Sulkulaatat rakentaa talonrakentaja.
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Kyläsaarenkujan perustusrakenteet ja sulkulaatat, tyyppipoikkileikkaus (pl30)

Kyläsaarenkadun ja Hermannin rantatien katualueiden perustaminen
tulee tarkentaa jatkosuunnittelun yhteydessä. On mahdollista, että
asemakaavan mukaiset katualueet joudutaan perustamaan paalulaatal-
le.

Alueen maaperä edellyttää puhdistamistoimia ennen sen ottamista
asemakaavan mukaiseen käyttöön. Alueella on maaperää osin jo puh-
distettu alueella tehdyn esirakentamisen vuoksi myös korttelialueilla.
Helsingin kaupungilla on puhdistamiselle voimassa oleva ilmoituspää-
tös. Koska alueella esiintyy haihtuvia ja kulkeutuvia haitta-aineita, joita
on todettu myös pohjavedessä ja huokoskaasussa, on puhdistamises-
sa ja rakentamisessa kiinnitettävä erityistä huomiota haitta-aineiden
pääsyn estämiseen rakennusten sisäilmaan. On mahdollista, että alu-
eelle joudutaan järjestämään pitkäaikainen haitta-aineiden seuranta
huokoskaasusta ja pohjavedestä.
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Ympäristöhäiriöt

Katuliikenteestä aiheutuvia ympäristöhäiriöihin on varauduttu huomioi-
den liikenteen suurimmat arvioidut kasvuennusteet, joissa Hermannin
rantatien liikennemäärä olisi noin 45 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Melumallinnuksen mukaan suunnitellun KTYO-korttelialueen Herman-
nin rantatien puoleiselle rakennusalan rajalle kohdistuu suurimmillaan
noin 70 dB päiväaikainen keskiäänitaso. Huomioiden laskentaan liitty-
vät epävarmuudet, on kaavassa annettu määräys rakenteiden ää-
neneristävyyden määrittämisestä päiväajan keskiäänitason 68…72 dB
mukaan sijainnista riippuen. Melutason ohjearvojen mukaisesti saa
päiväajan melutaso sisällä opetus- ja kokoontumistiloissa olla enintään
35 dB sekä liike- ja toimistohuoneissa vastaavasti 45 dB.

Hermannin rantatien liikenteestä aiheutuvien ilman epäpuhtauksien
huomioon ottamiseksi kaavassa on annettu määräys ilmanottoa koski-
en.

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset kaupunkikuvaan

Asemakaavan toteuttaminen luo osaltaan yhtenäistä kaupunkikuvaa
osayleiskaavan tavoitteiden ja suuntaviivojen mukaisesti.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavamuutos mahdollistaa Hermannin rantatien kehittämisen alueen
pääkatuna ja erityisesti joukkoliikennekatuna. Katualueen leventämisen
myötä raitioliikenteelle voidaan varmistaa riittävä tilavaraus.

Kaavamuutoksessa kohtisuoraan Hermannin rantatietä käännetty Ky-
läsaarenkadun linjaus palvelee nykyistä linjausta paremmin Kalasata-
man pohjoisosan maankäyttöä ja liikennettä.

Vaikutukset palveluihin

Alueelle rakennettava liikuntahalli pystyy tarjoamaan liikuntapalveluja
lähialueen asukkaille iltaisin ja viikonloppuisin sekä lukukausien ulko-
puolella.
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia
maaperän esirakentamisesta ja puhdistamisesta sekä katujen raken-
tamisesta. Osa näistä kustannuksista on jo toteutunut Kyläsaaren kujan
rakentamisen yhteydessä asemakaava-alueelle ulottuneessa urakassa.
Kunnallisteknisissä viitesuunnitelmissa osoitetut uudet järjestelyt ovat
HSY-vesihuollon ja hankkeen varoin toteutettavia. Kaavan toteuttami-
nen ei edellytä kaupungilta rakentamiskelpoiseksi saattamisen määrä-
rahojen käyttämistä johtosiirtoihin.

Kaavan toteuttamisesta on arvioitu koituvan kaupungille seuraavat kus-
tannukset, joista maaperän puhdistamisen ja esirakentamisen arvioitu
osuus sisältää kaavan toteuttamisen vuoksi jo syntyneet kustannukset
(alv 0%,  10/2013):

Katualueet 2,5 milj. euroa
Maaperän esirakentaminen ja puhdistaminen  1,5 milj. euroa
Yhteensä 4 milj. euroa

Yllä olevassa kustannusarviossa ei ole esitetty mahdollisesta pitkäai-
kaisesta maaperän haitta-aineiden seurannasta aiheutuvia kustannuk-
sia.

6
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n ja Stif-
telsen Arcadan hakemuksen johdosta (saapunut 9.4.2013).

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 5.8.2013) sekä asemakaavan muutosluon-
nos.

Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökoh-
tia ja tavoitteita ja kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa
21.8.2013.
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Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävä-
nä kaupungin ilmoitustaululla (Pohjoisesplanadi 11–13) , kaupunki-
suunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla ja Kallion kirjastossa
12.8.–2.9.2013 ja viraston internetsivuilla.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä kiinteistöviraston ja rakennusviraston kanssa.

7
KÄSITTELYVAIHEET

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 12.11.2013 ja se päätti ...

Helsingissä

Olavi Veltheim
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KYLÄSAARI, KORTTELI 21677
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Hermannin ranta-
tien ja Kyläsaarenkujan välissä osoitteessa
Hermannin rantatie 31–35.

Asemakaavan muutos koskee korttelia
21677.

Nykytilanne

Alue on nykyisin tyhjillään.

Mitä alueelle suunnitellaan

Alueelle on suunnitteilla liikuntahalli siihen
liittyvine opetus- ja testaustiloineen ammat-
tikorkeakoulu Arcadan liikunnanohjaajien
opetuskäyttöön sekä Diakonia-ammattikor-
keakoulun rakennus, joka sisältää opetus-,
hallinto- ja yhteiskäyttötilat sekä kappelin.

Asemakaavan muutos mahdollistaa tarvitta-
vien tilojen rakentamisen. Tavoitteena on,
että liikuntahalli palvelisi opetuskäytön lisäk-
si myös lähialueen asukkaita.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille Diakonia-
ammattikorkeakoulu Oy:n ja Stiftelsen Arca-
dan aloitteesta.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Alue on varattu Diakonia-
ammattikorkeakoulu Oy:lle ja Stiftelsen Ar-

cadalle Diakonia-ammattikorkeakoulun toi-
mintoja palvelevan rakennuksen ja Arcadan
liikuntahallin suunnittelua varten.

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa
(11783) vuodelta 2009 alue on toimitilara-
kennusten (KTYO) ja autopaikkojen (LPA)
korttelialuetta.

Kalasataman osayleiskaavassa vuodelta
2008 alue on julkisten palveluiden ja hallin-
non aluetta.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto arvioi kaavan
toteuttamisen vaikutuksia kaupunkikuvaan,
liikenteeseen, palveluihin ja yhdyskuntata-
louteen kaavan valmistelun yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lä-
hetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto on esillä 12.8.–2.9.:
 Info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2

(suljettu maanantaisin)
 Kallion kirjastossa, Viides linja 11
 kaupungin ilmoitustaululla,

Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt").

Keskustelutilaisuus on keskiviikkona
21.8.2013 Kalasataman huoltorakennukses-
sa (tuleva asukastalo), Parrulaituri 2.
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Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupun-
kisuunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen
viimeistään 2.9.2013 kirjallisesti osoittee-
seen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo,
Pohjoisesplanadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus esitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle syksyllä 2013.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään (tarvit-
taessa) viranomaisten lausunnot. Kaavaeh-
dotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävil-
läoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä keväällä 2014.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Hermanni-Vallila seura, Helsingin kau-

punginosayhdistykset ry Helka, Arabian-

ranta-Toukola-Vanhakaupunki kaupun-
ginosayhdistys ry

 Helsingin Yrittäjät, Helsingin Vanhan-
kaupungin Yrittäjät ry

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kiin-
teistöviraston tonttiosasto, liikuntavirasto,
opetusvirasto, pelastuslaitos, rakennus-
viraston katu- ja puisto-osasto, raken-
nusvalvontavirasto, HSL, HKL, HSY Ve-
si, HSY Jätehuolto, Helsingin Energia,
Helen Sähköverkko Oy, ympäristökeskus

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palvelusta:
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla.

Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden

kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)

 Metro-lehdessä
 www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä

nyt!)
 Helsingin kaavoituskatsauksessa

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Salla Hoppu
puhelin 310 37240
sähköposti salla.hoppu(a)hel.fi

projektipäällikkö Tuomas Hakala
puhelin (09) 310 37205
sähköposti tuomas.hakala (a)hel.fi
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liikennesuunnittelija Johanna Iivonen
puhelin (09) 310 37137
sähköposti johanna.iivonen(a)hel.fi

insinööri Helena Korjus, teknistaloudellinen
toimisto
puhelin (09) 310 37325
sähköposti helena.korjus(a)hel.fi



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 091 Helsinki Täyttämispvm 16.10.2013

Kaavan nimi
21. ko Hermanni, kortteli 21677 tontti 1,osa tonteista 2, 3 ja 4, 

katualue

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 05.08.2013

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 09112223

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,3155 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
1,3155

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 1,3155 100,0     0,0000 -7500

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä 0,3603 27,4     0,3603 3500

C yhteensä            

K yhteensä 0,4251 32,3     -0,2798 -11000

T yhteensä            

V yhteensä 0,0405 3,1     0,0405  

R yhteensä            

L yhteensä 0,4896 37,2     -0,1210  

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä          

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 1,3155 100,0     0,0000 -7500

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä 0,3603 27,4     0,3603 3500

YU 0,3603 100,0     0,3603 3500

C yhteensä            

K yhteensä 0,4251 32,3     -0,2798 -11000

KTYO 0,4251 100,0     -0,2798 -11000

T yhteensä            

V yhteensä 0,0405 3,1     0,0405  

VP 0,0405 100,0     0,0405  

R yhteensä            

L yhteensä 0,4896 37,2     -0,1210  

Kadut 0,4226 86,3     0,3011  

LPA 0,0670 13,7     -0,4221  

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            























Ote maakuntakaavasta 
Kortteli 21677 

Liite kaavaan nro 12223/ Kslk 12.11.2013 

 

 

MERKINNÄT 

Taajamatoimintojen alue 

Keskustatoimintojen alue 

 

Virkistysalue 

Viheryhteystarve 

Luonnonsuojelualue 

Energia- ja/tai jätehuoltoon varattu alue 

Yhdyskuntateknisen huollon alue 

Yhdysrata 

Liikennetunneli 

Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa vaihto-

ehtoisen ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen 

Moottoriväylä 

Valtatie/Kantatie 

Eritasoliittymä 

Päärata 

400 kV voimalinja 

Raakavesitunneli 

Jätevesitunneli 

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu 

alue 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 

kannalta tärkeä alue, tie tai kohde 

Valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös 



Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta 
Kortteli 21677 

Liite kaavaan nro 12223/ Kslk 12.11.2013 

 

 



Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta, määräykset 
Kortteli 21677 

Liite kaavaan nro 12223/ Kslk 12.11.2013 

 

Merkinnät 

Taajamatoimintojen alue 

Tiivistettävä alue 

Taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden reservialue 

Raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen alue 

Raideliikenteeseen tukeutuva asemanseudun kehittämisalue 

Kylä 

Palvelujen alue 

Keskustatoimintojen alue, valtakunnan keskus 

Keskustatoimintojen alue, seutukeskus 

Keskustatoimintojen alue 

Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö 

Työpaikka-alue 

Teollisuusalue 

Virkistysalue 

Viheryhteystarve 

Luonnonsuojelualue  

Puolustusvoimien alue 

Puolustusvoimien alue, jonka toissijainen käyttötarkoitus  

on virkistys-, matkailu- ja/tai koulutustoiminta 

Moottoriväylä 

Valtatie / Kantatie 

Seututie 



Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta, määräykset 
Kortteli 21677 

Liite kaavaan nro 12223/ Kslk 12.11.2013 

Yhdystie 

Eritasoliittymä 

Päärata 

Yhdysrata 

Liikennetunneli 

Liikennetunnelin ohjeellinen linjaus 

Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa vaihtoehtoisen 

ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen 

Liikenteen yhteystarve 

Joukkoliikenteen vaihtopaikka 

Liityntäpysäköintipaikka 

Pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli 

Ulkoilureitti 

400 kV voimajohto 

110 kV voimajohto 

110 kV voimajohdon ohjeellinen linjaus  

Estlink 1 

Estlink 2 

110 kV voimajohdon tai merkittävän merikaapelin yhteystarve 

Energiahuollon alue 

Siirtoviemäri 

Siirtoviemärin ohjeellinen linjaus 

Maakaasun runkoputki 



Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta, määräykset 
Kortteli 21677 

Liite kaavaan nro 12223/ Kslk 12.11.2013 

Lentomelualue M (LAeq 7-22 yli 55 db ) 

Puolustusvoimien melualue (LAeq 7-22 yli 55 db) 

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue 

Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde, 

valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009) 

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma 

Kunnan raja 1.1.2013 

Maakuntakaava-alueen raja 

Merkintöihin liittyy määräyksiä ja suosituksia 

Luonnos nähtävillä                       16.5.-17.6.2011 

Maakuntahallitus                                   23.4.2012 

Ehdotus nähtävillä                        14.5.-15.6.2012 

Ehdotus uudelleen nähtävillä   20.11.-21.12.2012 

Maakuntahallitus                                     4.3.2013 

Maakuntahallitus                                   20.3.2013 

Maakuntavaltuusto                                20.3.2013 

OUTI MÄKELÄ 
Maakuntahallituksen puheenjohtaja 

OSSI SAVOLAINEN 
Maakuntajohtaja 



Ote yleiskaava 2002:sta 
Kortteli 21677 

Liite kaavaan nro 12223/ Kslk 12.11.2013 

VIRKISTYSALUE 

KERROSTALOVALTAINEN ALUE, 

ASUMINEN / TOIMITILA 

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE VESIALUE 

Toimitilavaltaisena kehitettävä alue. 

Helsinki-puistona kehitettävä alue. 
KESKUSPUISTON ALUE 

PIENTALOVALTAINEN ALUE,  

ASUMINEN 

LIIKENNEALUE 

SATAMA-ALUE 

SOTILASALUE 
HALLINNON JA JULKISTEN  

PALVELUJEN ALUE 

SUUNNITTELUALUE 

SELVITYSALUE, JONKA MAANKÄYTTÖ 

RATKAISTAAN YLEISKAAVALLA TAI 

OSAYLEISKAAVALLA 

PÄÄKATU 

METRO TAI RAUTATIE ASEMINEEN 

MOOTTORIKATU 

TYÖPAIKKA-ALUE, TEOLLISUUS /  

TOIMISTO / SATAMA 

TEKNISEN HUOLLON ALUE 

KAUPUNKIPUISTO 

Alue, joka muutetaan asunto- ja virkistys- 

alueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu  

muu toiminta siirtyy alueelta pois. 

LUONNONSUOJELUALUE 

JOUKKOLIIKENTEEN KEHÄMÄINEN RUNKO- 

LINJA ASEMINEEN (JOKERI, bussi tai raitiotie) 

Ympärivuotisena tivolialueena  

kehitettävä alue. Ekoasumisen  

kokeilualue. 
MAAILMANPERINTÖKOHDE 

KULTTUURIHISTORIALLISESTI, RAKENNUS- 

TAITEELLISESTI JA MAISEMAKULTTUURIN  

KANNALTA MERKITTÄVÄ ALUE 

PÄÄLIIKENNEVERKON MAAN- 

ALAINEN OSUUS 

VIIRA, NOPEAN RAITIOTIEN VARAUS 

KÄVELYKESKUSTA 



Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaava 
Kortteli 21677 

Liite kaavaan nro 12223/ Kslk 12.11.2013 

 

 



Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaava 
Kortteli 21677 

Liite kaavaan nro 12223/ Kslk 12.11.2013 

 















Diakonia-ammattikorkeakoulu

Huom! VÄLITULOSTE 11.10.2013
D i a k o n i a - a m m a t t i k o r k e a k o u l u
Aseta KATUOSOITEAseta POSTINUMERO

21 21677 6
UUDISRAKENNUS

xx.xx.20xx
DIAK-tiimitiedosto

PÄÄPIIRUSTUS
Aseta LUPATUNNUS/RATU
POHJAPIIRUSTUSK01.krs

ark@stefanahlman.fiwww.stefanahlman.fiKalevankatu 18 sisäpiha00100 HELSINKIfax. 020 757 9912puh. 020 757 9911Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Arkitektbyrå OY
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Diakonia-ammattikorkeakoulu

Huom! VÄLITULOSTE 11.10.2013
D i a k o n i a - a m m a t t i k o r k e a k o u l u
Aseta KATUOSOITEAseta POSTINUMERO

21 21677 6
UUDISRAKENNUS
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KIRJASTO

OPPILASK

HISSI
PORRAS
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Diakonia-ammattikorkeakoulu

Huom! VÄLITULOSTE 11.10.2013
D i a k o n i a - a m m a t t i k o r k e a k o u l u
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