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Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 30.10.2013

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Kalasataman 
kolmen toimistokorttelin osalta. Korttelit sivuavat suunniteltuja 
Kalasataman raitiotieratoja.

Kalasataman alueen raitioradat tulee suunnitella yhdessä HKL:n ja 
HSL:n kanssa siten, että ne muodostavat teknisesti hyvän 
raitiotiejärjestelmän ja tukevat alueen raitioliikenteen toimintaa.

Kaavoitettaessa raitiotieratojen läheisyyteen, tulee kiinnittää huomiota 
siihen, että rakentamisessa varaudutaan raitiotien aiheuttamaan melu- 
ja tärinähaittaan.

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitos 23.9.2013

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Helsingin Satamalla ei ole asiaan huomautettavaa.

Lisätiedot
Satu Lehtonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: +358931033527

satu.lehtonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 30.8.2013

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston mielipidettä 
Sörnäisten korttelien 10577, 10578, 10593 sekä 10625 asemakaavan 
muutoksesta 2.9.2013 mennessä. Suunnittelualueeseen kuuluu kolme 
toimistorakennusten tonttia (KT-tonttia) ja yksi yleisten rakennusten 
tontti (Y-tontti).

Muutoksen tavoitteena on kasvattaa korttelin 10577 rakennusoikeutta 
ja muuttaa rakentamisalueen rajoja. Suunnittelualueen 
pohjarakentamisolosuhteet ovat haastavat. Alkuperäisen korttelialueen 
viereen Arielinkadun puoleiseen reunaan on jo rakennettu paalulaatta 
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alueen yleisen vakauden turvaamiseksi. Rakennusoikeuden 
kasvattamisen seurauksena tonttialue rakennetaan osittain paalulaatan 
päälle. Lisäksi kaavamääräyksissä edellytetään tontin autopaikkojen 
sijoittamista maan alle, jolloin nykyinen laattarakenne jouduttaisiin 
mahdollisesti rikkomaan. Autopaikkojen sijoittamisessa ja tonttialueen 
rakentamisessa on otettava huomioon nykyisen paalulaatan toimivuus 
osana alueen yleistä vakautta tai uusittava rakenne siten, että se toimii 
vastaavalla tavalla. 

Toisena muutoksena asemakaavaluonnoksessa on korttelin 10578 
poistaminen ja muuttaminen vesialueeksi. Vesialue voisi mahdollisesti 
toimia julkisen vesiliikenteen pysäkkinä. Aluetta rajaavien 
Sörnäistenlaiturin ja Capellan puistotien rantarakenteet on toteutettu 
siten, että KT-tontin kohdalla olevan vesialueen syväys on 1,5 metriä. 
Mahdollisesti tuleva vesiliikenne tarvitsee suuremman syväyksen, 
jolloin joudutaan muuttamaan jo rakennettuja rantarakenteita. Tästä 
syntyy lisäkustannuksia.

Asemakaavan muutoksessa kasvatetaan korttelialueen 10593 
rakennusoikeutta ja muutetaan rakentamisalueen rajoja Junatien ja 
Kulosaaren sillan muutoksen tarvitseman tilavarauksen vuoksi. 
Korttelin 10625 Y-tontti poistuu ja muuttuu katuaukioksi. Aukiolle 
mahdollistetaan raitiovaunuliikenteen kääntöpaikka. 

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa näistä 
muutoksista.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi


