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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Asemakaavan muutoksella korttelin 43057 pääasiassa rakentamaton 
eteläosa (nykyisten tonttien 4, 7, 8 ja 9 sekä osittain tontin 13 muodos-
tama alue) muutetaan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten sekä 
yleisten rakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi 
(AK). Korttelin pohjoisosa säilyy yritystoimintojen alueena. Nykyisen 
tontin 43057/5 alue muutetaan teollisuus-, varasto- ja toimistoraken-
nusten korttelialueesta (TKT) toimitilarakennusten korttelialueeksi 
(KTY).  
 
Nykyisellä tontilla 8 oleva entinen juuresvarasto puretaan osittain ja 
suojellaan osittain. Kaavamuutos mahdollistaa asuntojen ja liiketilojen 
rakentamisen suojellun rakennusosan sisälle. Nykyisellä tontilla 7 oleva 
puhelinasemarakennus puretaan ja sen toiminnot siirretään toisaalle 
korttelissa.  
 
Nykyisten kortteleiden 43057 ja 43061 läpi linjataan uusi itä-länsi-
suuntainen jalankulun ja polkupyöräliikenteen katualue (Sorvaajanku-
ja). 
 
Ammattikoulukäytössä tällä hetkellä olevalla tontilla 43061/6 muutetaan 
ainoastaan tontin pohjoisosaa raitin linjaamisen vuoksi. Muilta osin ton-
tin käyttö säilyy ennallaan. 
 
Kirvesmiehenkadun itälaidan nykyiselle piennaralueelle sijoitetaan kak-
si LPA-tonttia ja koko kadun itälaita rakennetaan yhtenäiseksi uuteen 
jalkakäytävään rajautuvaksi parkkipaikkojen ja puuistutusten rivistöksi. 
Linnanrakentajantien ja Abraham Wetterin tien risteyksen pohjoislaidal-
le rakennetaan pieni aukio.  
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin, maanomistajien ja kiinteistön-
haltijoiden aloitteesta.  
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta on esitetty 6 mielipidettä. 
 
Asemakaavan valmisteluaineistoa on pidetty nähtävänä kaupunkisuun-
nitteluvirastossa, kaupungintalon ilmoitustaululla, Herttoniemen kirjas-
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tossa ja viraston internetsivuilla. Kaavan valmisteluaineistosta on esi-
tetty 6 mielipidettä.   
 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutosta koskee 2 erityistavoitetta: 

– Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen 
ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.  

– Alueiden käytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyö-
räilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, 
turvallisuutta ja laatua. 

 
Helsingin seudun erityistavoitteita ovat: 

– Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käytössä 
varmistettava tonttimaan riittävyys. 

 
Kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuotannolla on hyvät edellytyk-
set toteutua sekä valmiiksi rakennetun katuympäristön ja palveluverkon 
että rakentamisvalmiuden osalta. Kaava-alue sijoittuu metroliikenteen 
palvelualueelle. 
 
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. 
 

Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen ja taajamatoiminto-
jen aluetta.  
 
Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vai-
hemaakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta ja 
tiivistettävää aluetta. 
 

Yleiskaava  
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta. Nyt 
laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. 
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Asemakaavat 
 
Alueella on voimassa asemakaavat nro 10081 (voimaantulo 24.9.1993) 
nro 8238 (voimantulo 25.9.1981) ja 10260 (voimaantulo 28.7.1995). 
Korttelin 43057 tontit 4, 5, 7 ja 8 ovat voimassa olevassa kaavassa te-
ollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialuetta (TKT). Tonttien 
tehokkuuslukema on e = 2,0. Tontti 43057/9 on yleisten rakennusten 
korttelialuetta (Y), tehokkuusluku on e = 1,5. Tontti 43057/13 on auto-
paikkojen korttelialuetta (LPA). Korttelin tontti 43061/6 on teollisuus- 
ja/tai varastorakennusten korttelialuetta, tehokkuusluku on e = 2,0. 
Kaavamuutosalue ulottuu vähäisiltä osin asemakaavan 10260 katualu-
eelle.  
 

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). 

 
Pohjakartta  

 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 25.8.2014. 
 

Maanomistus 
 
Korttelin 43057 tontit 4 ja 5 ovat yksityisomistuksessa. Muut muutos-
alueen tontit ja alueet ovat kaupungin omistuksessa. Tontit 43057/7 ja 
8 sekä tontti 43061/6 on vuokrattu pitkäaikaisella sopimuksella.  
 

Alueen yleiskuvaus 
 
Alue sijaitsee Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, missä yritysalu-
een (entisen teollisuusalueen) toiminnot kohtaavat metroaseman lähei-
syyteen keskittyneet kaupalliset palvelut ja Herttoniemenrannan asuin-
alueen. Yritysalueen eteläosaa leimaa yleisesti ottaen kaupunkikuvan 
keskeneräisyys lukuisten rakentamattomien tai vajaakäyttöisten kiin-
teistöjen vuoksi. 
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Rakennettu ympäristö 

 
Korttelin 43057 tilanne on rakennetun ympäristön kannalta hyvin kirja-
va. Tonteilla 4 ja 9 vielä 2000-luvun alussa ollut rakennuskanta on pu-
rettu pois ja tontit ovat tyhjillään. Tontilla 5 on 1950-luvulla rakennettu 
pienteollisuusrakennus, 1960-luvulla valmistunut pieni konttorirakennus 
ja myöhemmin rakennettu vaatimaton varastohalli. Tontilla 7 on pieni 
puhelinasemarakennus, jonka ensimmäinen rakennusosa on valmistu-
nut 1940-luvulla. Puhelinasemaa on muutettu ja laajennuttu seurannei-
na vuosikymmeninä. Rakennus on edelleen alkuperäistä vastaavassa 
käytössä. Tontilla 8 on entisenä juuresvarastona tunnettu rakennus, 
jonka ensimmäiset rakennusvaiheet sijoittuvat puhelinaseman tapaan 
1940-luvulle. Myös juuresvaraston rakennusta on laajennuttu ja muu-
tettu vuosien saatossa.  
 
Kirvesmiehenkadun itäpuolella tontilla 43061/6 on entinen autokaupan 
rakennus, jossa tällä hetkellä sijaitsee Stadin ammattiopiston kone-, 
metalli- ja rakennusalan koulutuksen toimipiste. 1960-luvulla rakennet-
tua kiinteistöä on juuri laajennettu opetustiloina toimivalla halliosalla. 
 
Muutosalueen ulkopuolella välittömässä naapurustossa on kooltaan, 
käytöltään, iältään ja kunnoltaan vaihtelevaa rakennuskantaa. 
 
Muutosalueen rakennuksista ja niiden historiasta on lisää tietoja selos-
tuksen liitteenä olevassa kaavamuutoksen havainneaineistossa ja ra-
kennushistoriaselvityksessä. 
 

Liikenne 
 
Alueella on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Kävelymatka asekaavan ton-
teilta Herttoniemen metroasemalle on noin 400–700m. Lähimmät bus-
sipysäkit sijaitsevat Linnanrakentajantiellä, Sorvaajankadulla ja Abra-
ham Wetterin tiellä. 
 
Myös pyöräliikenteen yhteydet ovat hyvät. Lähimmät pyöräilyn laatu-
käytävät on suunniteltu kulkemaan Itäväylän ja Linnanrakentajantien 
varressa. Nykyinen suosittu raittiyhteys Herttoniemestä Itäkeskuksen 
suuntaan kulkee Abraham Wetterin tien ja Linnanrakentajantien kautta. 
 
Puusepänkadun liikennemäärä vaihtelee kadun eteläpään noin 500 
ajoneuvosta vuorokaudessa 3 500 ajoneuvoon vuorokaudessa. Kir-
vesmiehenkadun liikennemäärä on noin 500 ajon./vrk, Abraham Wette-
rin tien noin 12 900 ajon./vrk ja Linnanrakentajantiellä noin 23 400 
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ajon./vrk. Puusepänkadulla kulkee yritysalueesta johtuen normaalia 
enemmän raskasta liikennettä.  
 
Suunnittelualueen tonttikatujen pysäköinti on pääosin asiointipysäköin-
tiä ja vähäisemmässä määrin alueen yritysten työntekijöiden pysäköin-
tiä. 
 

Palvelut 
 
Muutosalueen nykyisissä rakennuksissa ja alueen välittömässä lähei-
syydessä on Herttoniemen yritysalueelle tyypillisiä erikoistavaraliikkeitä 
ja autokaupan liikkeitä. Metroaseman seutu kaupallisine palveluineen 
sekä Herttoniemen ala-aste, liikuntahalli ja liikuntapuisto ovat lyhyen 
kävelyetäisyyden päässä.   
 

Luonnonympäristö 
 
Tontin 43057/9 länsilaidalla on komea, todennäköisesti 1970-luvun lo-
pulla istutettu lehmusrivistö. 
 

Suojelukohteet 
 
Muutosalueen rakennuksia ei ole suojeltu voimassa olevissa kaavois-
sa. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.  
 

Maaperä, kallioperä, pohjavesi sekä niiden pilaantuminen  
 
Alueen itäpuolisen osan maaperä on kitkamaata, jossa maakerroksen 
paksuus tiiviin kerroksen yläpuolella on yli metri. Keskialueella esiintyy 
moreenikerroksen yläpuolinen savialue, jossa maakerroksen arvioitu 
paksuus on 1–3 metriä. Länsiosassa maaperä on savialueen yläpuolis-
ta täytemaata, jossa savikerroksen arvioitu paksuus on 3–7 metriä ja 
yläpuolisen täytemaakerroksen 1–3 metriä. Pohjaveden korkeus lä-
himmissä havaintopisteissä on vaihdellut välillä +0.94…+2.4. 
 
Alueella on aiemmin toiminut teollisuutta, kuten kattohuopatehdas. Kir-
vesmiehenkatu 2 tontilla on rakennusten purkutöiden yhteydessä ha-
vaittu etupäässä lämmitysöljyllä pilaantunutta maata, joka on osin kun-
nostettu vuonna 2011. Pilaantuneisuuden arveltiin mahdollisesti levin-
neen myös viereiselle tontille. Lopullinen kunnostaminen on jätetty 
odottamaan alueen uuden käyttötarkoituksen ratkeamista. Maaperää 
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kuormittavaa toimintaa on ollut myös Abraham Wetterintie 4 tontilla, jol-
la on aiemmin toiminut autokorjaamo sekä polttonesteen jakeluasema. 
Jakeluaseman kohdalta on kunnostettu öljyistä maata 1990-luvun lo-
pussa. Yksityisessä omistuksessa olevalta tontilta 43057/4 ei ole ollut 
käytettävissä maaperän pilaantuneisuuden tutkimustietoja. Puusepän-
kadun korttelien alue on lähellä Herttoniemenrannan aluetta, jolla on 
1990-luvulla kunnostettu maaperää laajamittaisesti aiemman öljysata-
matoiminnan loppumisen jälkeen 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Viereisten katujen ajoneuvoliikenne aiheuttaa kaava-alueelle melua ja 
heikentää alueen ilmanlaatua. Nykytilanteessa kaavamuutosalue on 
lähes kauttaaltaan liikenteen melualuetta, jossa päiväajan keskiäänita-
so ylittää 55 dB. Voimakkainta melu on Linnanrankentajantien varres-
sa, missä päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan lähes 70 dB. Lin-
nanrakentajantien varressa myös liikenneperäisten epäpuhtauksien pi-
toisuudet ovat suurimmillaan. Typpidioksidin ja hengitettävien hiukkas-
ten ohjearvotaso voi ylittyä Linnanrakentajantien kaltaisen vilkkaan ka-
dun lähiympäristössä. 

 
3 
TAVOITTEET 

 
Taustaa  
 

Muutosalueen kortteliin 43057 on voimassa olevassa kaavassa suunni-
teltu rakennettavan useamman tontin kattava (nykyiset tontit 4, 5, 7 ja 
8), yhteishankkeeseen perustunut toimisto- ja pienteollisuusrakennus-
ten kompleksi. Kaupungin omistamalle yleisten rakennusten tontille 
voimassa olevassa kaavassa on suunniteltu sijoitettavan energialaitok-
sen sähköasema ja toinen yleinen rakennus, jota varten kaavaa laadit-
taessa ei ollut hanketta tiedossa. Asemakaavan voimaantulon jälkeen 
(1993) uudisrakentamista on kuitenkin tapahtunut vain tontille 11, jonne 
valmistui vuonna 2006 varasto- ja konttorirakennus. Tonteilta 4 ja 9 on 
purettu 2000-luvulla koko rakennuskanta pois, ja tontit ovat nyt tyhjil-
lään. Voimassa oleva kaava on siten jäänyt pääasiassa toteutumatta. 
 
Tontilla 8 sijaitseva entinen juuresvaraston rakennus on omistajan mu-
kaan tekniseltä kunnoltaan mittavan peruskorjauksen ja modernisoinnin 
tarpeessa. Omistaja ei pidä investointia rakennuksen ja tontin nykykäy-
tössä taloudellisesti mahdollisena. 
 
Kortteli 43057 kuuluu yleiskaavallisesti Herttoniemen keskusta-aluee-
seen ja on sijainniltaan näkyvä ja keskeinen, mutta ei rakentamisen te-
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hokkuudeltaan eikä ulkoiselta olemukseltaan vastaa alueen kehittämi-
selle asetettuja tavoitteita.  
 

Tavoitteet 
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on yhtäältä lisätä asuntoraken-
tamisen mahdollisuuksia erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien ja kat-
tavien palveluiden äärellä ja toisaalta kohentaa alueen kaupunkikuvaa 
ja yleistä imagoa mahdollistamalla toteutukseen johtavien rakennus-
hankkeiden käynnistämisen korttelissa, jota leimaa keskeneräisyys ja 
rapistuva rakennuskanta. Asuntorakentamisen ulkopuolelle rajataan 
korttelin 43057 pohjoisosa. Rajauksella pyritään turvaamaan yritystoi-
minnan edellytyksien säilyminen alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena 
on myös alueen kaupunkikuvan ja historian kannalta tärkeän juuresva-
raston rakennuksen osittainen säilyttäminen ja suojelu. Lisäksi tavoit-
teena on alueen jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien parantaminen lin-
jaamalla uusi yleinen raitti korttelien läpi.  
 

4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Asemakaavan muutoksen perusteena on mahdollistaa kaupunkikuvalli-
sesti korkeatasoisen ja alueen ilmettä kohentavan asuinkerrostalokort-
telin rakentaminen, jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien kohentaminen ja 
alueen historian kannalta arvokkaan rakennuksen osittainen suojelemi-
nen. 

 
Mitoitus 

 
Muutosalueen pinta-ala on 5,0 ha. 
 
Uuden asuinkerrosalan (AK) määrä on yhteensä 46 600 k-m2, josta vä-
hintään 1 650 k-m2 on mm. liiketiloina käytettäviä monikäyttötiloja. 
Asuintonttien keskimääräinen tehokkuuslukema on e = 2,0. Toimitila-
tontin (KTY) tehokkuuslukema on e = 2,0, mikä vastaa likimäärin ker-
rosalan määrää 7 450 k-m2. Teollisuus- ja varastorakentamisen (TTV) 
rakennusoikeuden määrä pysyy likimääräisesti ennallaan (26 170 k-
m2). 
 
Arvioitu muutosalueen asukasmäärä on 1 000.  
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Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
 
Korttelialue muodostuu kolmesta ohjeellisesta tontista, joille rakennet-
tavat rakennukset muodostavat kaupunkikuvallisen kokonaisuuden. 
Tontit ovat toteutettavissa erikseen toisistaan riippumatta. Tonttien ke-
hittäminen asemakaavan mukaisesti edellyttää nykyisen puhelinase-
man purkamista ja juuresvarastorakennuksen osittaista purkamista. 
  
Asemakaava ohjaa vaihteleviin rakennusten ja rakennusosien korkeuk-
siin sekä vaihteleviin julkisivujen käsittelyihin. Kerroslukumäärät vaihte-
levat pääasiassa 5 ja 8 välillä. Kaupunkikuvallisissa aksenttikohdissa 
on enintään 9, 12 ja 13 kerroksen korkuiset rakennusosat.  
 
Asuinkerrostalojen kivijalkakerroksiin on toteutettava näyteikkunallisia 
monikäyttötiloja, joihin voi rakentaa liike-, ravintola- toimisto- ja työtiloja.  
 

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY) 
 
Korttelialue muodostuu tontista 43057/14. Tontin kehittäminen asema-
kaavan mukaisesti edellyttää tontin nykyisen rakennuskannan purka-
mista. 
 
Korttelialueelle saa sijoittaa liike-, ravintola-, toimisto-, tutkimus-, näyt-
tely-, koulutus- ja vastaavia tiloja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia 
teollisuus- ja varastotiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palve-
levia tiloja. Kerrosalasta saa käyttää enintään 600 k-m2 päivittäistava-
rakauppaa varten. Rakennusten enimmäiskorkeus on 21 m. 

 
Teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialue (TTV) 

 
Korttelialue muodostuu tontista 43077/1, joka on tällä hetkellä poikke-
usluvalla ammattikoulukäytössä. Korttelialueella on säilytetty voimassa 
olevan asemakaavan määräykset lisäyksellä, että tontille voi sijoittaa 
myös opetustoiminnan tiloja. 
 

Autopaikkojen korttelialue (LPA) 
 
Korttelialueet on selostettu alla kohdassa Liikenne ja pysäköinti. 

 
Liikenne ja pysäköinti 

 
Nykyisten kortteleiden 43057 ja 43061 läpi linjataan uusi jalankulun ja 
pyöräilyn katualue (Sorvaajankuja). Uuden asuinkorttelin läpi kulkee 
tonttien puolella yleiseen jalankulkuun varattu alue, joka luo yhteyden 
Sorvaajankujan ja Linnanrakentajantien välille.  



    9   
 
 
 
 
 
 

 
Kirvesmiehenkadun itälaitaan rakennetaan uusi jalkakäytävä ja noin 60 
uutta poikittaista pysäköintipaikkaa, joista noin 30 kpl sijoittuu LPA-
tonteille 43092/1 ja 43093/1. Kirvesmiehenkadun länsireunan pysäköin-
tipaikat varataan nykyiseen tapaan asiointi- ja vieraspysäköintiin 
 
Asuintonttien autopaikat sijoittuvat pääosin tonttikohtaisiin, pihakannen 
alaisiin pysäköintilaitoksiin. Tontin 43081/1 autopaikkoja on mahdollista 
sijoittaa lisäksi Kirvesmiehenkadulla sijaitseville LPA-tonteille. Tontin 
43081/2 monikäyttötilojen autopaikkoja voi sijoittaa Linnanrakentajan-
tien varressa olevalle etupihalle. Linnanrakentajantieltä ei voida jatkos-
sa hyväksyä tonttiliittymiä.   
 
KTY-tontin 43057/14 autopaikat on sijoitettava tontille maa-alaisiin tiloi-
hin ja/tai rakennusten takapihalle. Autopaikkoja on mahdollista sijoittaa 
myös viereiselle LPA-tontille 43057/15.   
 
LPA-tonttia 43057/15 voi käyttää nykyiseen tapaan ajoyhteytenä vierei-
sille yritystonteille ja sinne on mahdollista sijoittaa autopaikkoja viereis-
ten yritystonttien tarpeisiin. 
 
Pelastusteiden ajoreitit ja likimääräiset nostopaikat on esitetty liitteenä 
olevassa viitteellisessä pelastustiekaaviossa. Jatkosuunnittelussa tulee 
huomioida pelastusteiden ajoreittien ja nostopaikkojen tarkemmat jär-
jestelyt. Katualueella sijaitsevien nostopaikkojen sijainnista tulee sopia 
Helsingin rakennusviraston kanssa. 
 

Palvelut 
 
Kaava ohjaa monikäyttötilojen toteuttamiseen rakennusten pohjaker-
rokseen. Monikäyttötilat voivat olla liike-, ravintola-, toimisto- ja työtiloja. 

 
Esteettömyys  
 

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.  
 
Luonnonympäristö ja kasvillisuus 

 
Tontin 43081/1 länsilaidalla on lehmusrivistö, joka on säilytettävä. Ton-
tin 43081/1 edustalla olevalla katuaukiolla on kolme säilytettävää leh-
musta. Kirvesmiehenkadun itälaidalle istutetaan pysäköintipaikkoja jä-
sentämään lehtipuurivistö. 
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Hulevesien hallinta 
 
Asemakaavassa on määräys, että AK-korttelialueella vähintään 1/3 ka-
toista on toteutettava hulevesiä pidättävänä viherkattona. 
 

Suojelukohteet 
 
Kaavamuutoksen tontilla 43081/2 on entinen juuresvarastorakennus, 
joka suojellaan osittain. Kaavamuutoksen mukainen uudisrakentami-
nen edellyttää juuresvarastorakennuksen itäisen siiven purkamista. 
Kaavaselostuksen liitteenä on rakennushistoriaselvitys sekä viitesuun-
nitelma rakennuksen mahdollisesta muutoksesta pääasiassa asuin- ja 
liiketilakäyttöön.  
 
sr-2 merkittyä rakennuksen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä 
sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät ra-
kennuksen kaupunkikuvallisia tai historiallisia arvoja. Korjaamisen läh-
tökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien 
rakenteiden ja rakennusosien sekä porrashuoneiden ominaispiirteiden 
säilyttäminen. Korjaus-, muutos- ja lisärakentamistyöt tulee suunnitella 
siten, että ne muodostavat alkuperäistä arkkitehtuuria tasapainoisesti 
täydentävän kerrostuman. Laajempia korjaus- ja muutostöitä koske-
vaan lupahakemukseen tulee liittää asiantuntijan laatima rakennushis-
toriaselvitys, josta ilmenevät arvot tulee korjaus- ja muutostöissä ottaa 
huomioon. 
 
sr-2 merkittyyn rakennukseen saa rakentaa asuntoja, liike-, ravintola- 
toimisto- ja työtiloja. Lisäksi rakennukseen saa rakentaa yhteis-, varas-
to- ja huoltotiloja sekä teknisiä tiloja.  
 
Kaavamuutoksen tontilla 43081/2, Linnanrakentajantien ja Puusepän-
kadun kulmassa on todennäköisesti juuresvarastorakennuksen ensim-
mäisten rakennusvaiheiden yhteydessä toteutettu kivi- ja puurakentei-
nen aita, joka on säilytettävä. Aitaa korjattaessa ja jatkettaessa tulee 
käyttää alkuperäisiä materiaaleja. Aitaan saa avata 7 m leveän kulku-
aukon Puusepänkadun puolella.  
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Alueella on olemassa oleva teknisen huollon verkosto. Tonttien 
43081/2 ja 3 toteuttaminen edellyttää alueella sijaitsevan 400 mm se-
kavesiviemärin siirtämistä. Elisan nykyinen puhelinkeskus tulee siirtää 
ennen tontin 43081/2 toteuttamista. AK-tontille 43081/1 tulee varata 
Helen Sähköverkolle 12 m2:n suuruinen tila jakelumuuntamoa varten. 
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Maanalaisten tilojen kuivatus- ja jätevedet tulee johtaa kiinteistökohtai-
sella pumppaamolla yleiseen viemäriverkostoon. 
 

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden  
kunnostaminen 

 
Alueen maaperän pilaantuneisuustutkimuksia on kaavoituksen yhtey-
dessä täydennetty Helsingin kaupungin omistamilla korttelin 43057 ny-
kyisillä tonteilla 7, 8, 9 ja 13. Tutkimuksia ei päästy tekemään tontin 8 
nykyisen rakennuksen ja sen kellarin alapuolelta. Tutkimuksissa havait-
tiin vain vähäisiä viitteitä jätejakeista. Aistinvaraisesti öljyisiksi arvioituja 
tutkimuspisteitä todettiin muutamia tonttien 8 ja 9 Linnanrakentajantien 
ja Abraham Wetterin tien puoleisilla alueilla. Tutkimusten tulokset täy-
dennetään asemakaavan selostukseen niiden valmistuttua. Alue on 
käytettävissä olevien maaperän pilaantuneisuustietojen perustella osit-
tain pilaantunut siten, että maaperää on todennäköisesti tarpeen puh-
distaa. Toistaiseksi tutkimattomat alueet, kuten korttelin 43057 yksityis-
omistuksessa oleva tontti 4 ja tontin 8 rakennusten alapuolinen maa, 
on tarpeen tutkia ennen rakentamiseen ryhtymistä. Asemakaavassa on 
annettu maaperän pilaantuneisuuden tutkimista ja puhdistamista kos-
keva määräys. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Alueen merkittävimmät melunlähteet ovat Linnanrakentajantie, Abra-
ham Wetterin tie ja Laivalahdenkatu. Asemakaavan muutosta varten on 
tehty meluselvitys. Laskennat on tehty käyttäen vuoden 2035 liikenne-
ennustetta, missä Linnanrakentajantien liikennemäärän on arvioitu ole-
van lähes 40 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Laskennassa on selvitetty 
piha-alueille ja rakennusten julkisivuille kohdistuvat päivä- ja yöajan 
keskiäänitasot. 
 
Asemakaavassa asuintonttien rakennukset on sijoitettu siten, että nii-
den takana olevat piha-alueet ovat melukatveessa, jossa melutasot ei-
vät ylitä ohjearvoja. Asuinrakennuksiin kohdistuvat päiväajan keski-
äänitasot ovat Linnanrakentajantien ja Abraham Wetterin tien puoleisil-
la julkisivuilla suurimmillaan noin 68–71 dB. Puusepänkadun puoleisilla 
asuinrakennusten julkisivuilla melutaso on korkeimmillaan 63 dB. Kaa-
vassa on annettu Puusepänkadun, Linnanrakentajantien ja Abraham 
Wetterin tien varteen tulevien asuinkerrostalon rakenteiden ääneneris-
tävyyttä, asuntojen suuntautumista ja parvekkeiden sijoittamista/lasit-
tamista koskevia määräyksiä. 
 
Tulevaisuudessa lisääntyvä liikenne lisää myös liikenneperäisten epä-
puhtauksien pitoisuutta ympäristössä, vaikka samanaikaisesti ajoneu-
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vokannan uudistuessa ja kehittyessä ajoneuvokohtaiset päästöt vähe-
nevätkin. Katuliikenteen aiheuttamien ilman epäpuhtauksien huomioon 
ottamiseksi kaavamääräyksellä on kiinnitetty erityistä huomiota asuin-
rakennusten raittiin sisäilmanoton järjestämiseen siten, että ilman epä-
puhtauksille altistuminen olisi mahdollisimman pientä. Ilmanotto tulee 
järjestää suodatettuna mahdollisimman ylhäältä ja etäältä Linnanraken-
tajantien sekä Abraham Wetterin tien liikenteestä. 
 

Nimistö 
 

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 13.9.2014 esittää uuden ja-
lankulun ja pyöräilyn yhteyden nimeksi Sorvaajankuja (Svarvaregrän-
den). Nimistötoimikunnan perusteluna on yhteyden liittyminen Sorvaa-
jankatuun. 
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset ihmisten elinoloihin, terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
 

Uudisrakennusten varjostava vaikutus ulottuu pääasiassa muutosalu-
een tonteille ja se on otettu kaavan suunnittelussa huomioon. Tontilla 
43081/3 sijaitseva 13-kerroksinen massa varjostaa iltapäivällä ja illalla 
tontilla 43057/10 sijaitsevia pienteollisuus- ja toimistorakennuksia.  
 
Kaavaehdotus luo edellytykset melun ja ilmanlaadun osalta kantakau-
punkimaiselle viihtyisälle elinympäristölle. Jatkosuunnittelussa tulee 
Linnanrakentajantien läheisyydessä kiinnittää erityistä huomiota liiken-
teen aiheuttamien ympäristöhäiriöiden vaikutusten minimoimiseen, jotta 
altistuminen liikennemelulle sekä liikenneperäisille ilman epäpuhtauksil-
le olisi mahdollisimman vähäistä. 
 
Alueen pilaantuneet maat puhdistetaan uuden käytön edellyttämään 
tasoon. Kaavassa on annettu maaperän pilaantuneisuutta koskeva 
määräys. 
 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  
 
Kaavan toteuttaminen mahdollistaa yhdyskuntarakennetta tiivistävän 
asuntorakentamisen kaupunginosakeskuksen ja julkisen liikenteen 
terminaalin välittömässä läheisyydessä.  
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Vaikutukset liikenteeseen 
 
Asemakaavan toiminnot lisäävät liikennettä Puusepänkadun etelä-
päässä, koska aiemmin kulku tonteille on ollut mahdollista myös Lin-
nanrakentajantien kautta. Asuntojen tuottama liikennemäärä on kuiten-
kin todennäköisesti pienempi kuin nykyisten toimintojen. Linnanraken-
tajantien kautta ei sallita tonttiliittymiä. 
 
Puusepänkadulla Puusepänportista pohjoiseen ja Kirvesmiehenkadulla 
vaikutukset liikennemääriin ovat vähäiset. Kirvesmiehenkadun liittymä 
Abraham Wetterin tien puolella on suuntaisliittymä, joten lännen suun-
nasta Kirvesmiehenkadulle pyrkivä liikenne kulkee tonteille Puusepän-
kadun kautta.  
 
Sorvaajankujan linjaaminen alueen läpi mahdollistaa uuden jalankulun 
ja pyöräilyn yhteyden syntymisen Sahaajankadun ja Abraham Wetterin 
tien risteyksestä Suunnittelijankadulle. Tulevan siltayhteyden kautta yh-
teys jatkuu Herttoniemen metroasemalle, jossa se liittyy Itäväylän var-
ressa kulkevaan pyöräilyn laatukäytävään. 
 

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön 
 
Rakentamattomien tai vajaasti rakennettujen tonttien kehittäminen kaa-
vamuutoksen suunnitelman mukaisesti kohentaa kaupunkikuvaa ja 
alueen yleistä imagoa. Rakeisuudeltaan kirjavaan ja korkeuksiltaan 
vaihtelevaan massoitteluun perustuva uudisrakentaminen yhtäältä so-
peutuu ympäröivään kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti sekalai-
seen rakennuskantaan ja toisaalta luo alueelle uutta esteettistä kerros-
tumaa.  
 

Vaikutukset kulttuuriperintöön 
 
Voimassa oleva asemakaava perustuu koko nykyisen rakennuskannan 
purkamiseen. Kaavamuutosta laadittaessa tätä asiaa on tarkasteltu 
uudelleen ja yhdessä rakennussuojelun asiantuntijoiden (kaupungin-
museon) kanssa on rakennuskannan pääasiallinen purkaminen todettu 
mahdolliseksi. Entisen juuresvarastorakennuksen osittainen suojelemi-
nen turvaa alueen teollisen historian varhaisimpaan vaiheeseen liitty-
vän rakennuksen arkkitehtonisesti kiinnostavimman osan säilymisen 
kaupunkikuvassa.  
 

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen ja energiatalouteen 
 
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa yleisten alueiden rakentamisesta 730 000 euroa, seka-
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vesiviemärin siirtämisestä 100 000 euroa. Elisan puhelinkeskuksen siir-
tämisen kustannukset ovat arviolta 2 miljoonaa euroa. Siirrosta aiheu-
tuvien kustannusten jakautuminen kaupungin, tontinhaltijoiden ja Elisan 
kesken selviää maankäyttöneuvotteluiden ja rakentamisen aikataulujen 
perusteella. Kustannukset eivät sisällä mahdollisia maaperän kunnos-
tamisesta kaupungille aiheutuvia kustannuksia.  
 

Vaikutukset elinkeinoihin ja yrityksiin 
 
Asemakaavan muutos vähentää alueelta yritystoimintaa varten kaavoi-
tettua tontti- ja kerrosalavarantoa. Yritystonteista asuintonteiksi muute-
tut kiinteistöt ovat kuitenkin olleet jo pitkään joko rakentamattomia tai 
vajaasti rakennettuja. Alueen ulkoisen ilmeen kohentaminen uudisra-
kentamisella sekä toiminnallisen rakenteen monipuolistaminen ja elä-
vöittäminen on omiaan kohentamaan alueen yleistä arvostusta ja ima-
goa, millä saattaa olla positiivinen myös vaikutus nykyiseen ja tulevaan 
yritystoimintaan.  
 
Asuinrakennusten kivijalkakerroksiin rakennettavia monikäyttötiloja voi 
käyttää monipuolisesti pienliiketoimintaan. 
 
Alue uuden asuinkorttelin pohjoispuolella säilyy yritystoiminnan aluee-
na. KTY-tonttia 43057/14 koskevat kaavamääräykset mahdollistavat 
monipuolista elinkeinotoimintaa. 

 
6 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin, maanomistajien ja kiinteistön-
haltijoiden aloitteesta.  
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 18.12.2012).   
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökoh-
tia ja tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 10.1.2013. 
 
Osallisille lähetettiin asemakaavan valmisteluaineistoa (kirje päivätty 
19.8.2014).  
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Asemakaavan valmisteluaineistoa oli nähtävänä kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa, kaupungintalon ilmoitustaululla, info- ja näyttelytila Laiturilla ja 
Herttoniemen kirjastossa ja viraston internetsivuilla. Keskustelutilaisuus 
järjestettiin 4.9.2014 Herttoniemen kirkon auditoriossa. 
 

Viranomaisyhteistyö  
 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston, sosiaali- ja terveysviraston, 
opetusviraston, ympäristökeskuksen, rakennusviraston, rakennusval-
vontaviraston, kaupunginmuseon, asuntotuotantotoimiston, Helen Säh-
köverkon, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa. 
 

Esitetyt mielipiteet  
 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 12 mielipidettä, joista 6 koski osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaa ja 6 asemakaavan valmisteluaineistoa. Lisäksi suullisia mieli-
piteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa.  
 
Mielipiteet kohdistuivat mm. rakennusten suojeluun, senioriasuntojen 
tarpeeseen, rakennusten korkeuteen ja niiden varjostavuuteen, pihojen 
ja koululaisten reittien turvallisuuteen, arkkitehtikilpailun tarpeeseen ja 
pysäköinnin ratkaisuihin. Rakentamisen tehokkuutta ja kaupunkikuvalli-
sia ratkaisuita pidettiin hyvinä, tosin joissakin mielipiteissä toivottiin vie-
lä suurempaa rakentamisen tehokkuutta. Painokkaimmin mielipiteissä 
käsiteltiin muutosalueen rajausta sekä siihen liittyen asumisen ja yritys-
toiminnan kaavoittamisen laajuutta ja vaikutuksia. 
 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavaehdotuksen ratkaisuissa siten, että 
osoitteessa Puusepänkatu 5 olevat rakennukset voidaan säilyttää ja 
niissä oleva toiminta voi jatkua kunnes tontin kehittäminen kaavamuu-
toksen linjausten mukaisesti on mahdollista. 
 

7 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 9.12.2014. Kaupunkisuunnittelulautakunta jätti asian pöydälle ja 
päätti ...  
 
 
Helsingissä  
 
Olavi Veltheim 


































































































































































































































