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Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

09.12.2014 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
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Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331
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Rakennusvirasto 11.9.2014
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Rakennusvirasto tarkastelee Puusepänkadun korttelien asemakaavan 
muutosta lähinnä yleisten alueiden; katujen, jalankulku- ja pyöräteiden, 
aukioiden, viheralueiden sekä kaupunkikuvan näkökulmasta.   

Valmisteluaineisto ja muutosalue

Asemakaavan muutos koskee seuraavia Herttoniemen yritysalueen 
osoitteita: Puusepänkatu 1, 3, 5 ja 7, Kirvesmiehenkatu 1 ja 2 sekä 
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Linnanrakentajantie 6 ja 8. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja ja 
samalla suunnitellaan uusi jalankulun ja polkupyöräilyn reitti, joka 
jatkuu suunnittelualueelta itään. Asemakaavan muutoksen yhteydessä 
laaditaan liikennesuunnitelma, joka huomioi yhteyden muutosalueelta 
Sorvaajanpuistoon. 

Asemakaavan muutosta tehdään osalle Herttoniemen yritys- ja 
teollisuusaluetta. Herttoniemen öljysataman ja rautatien rakentaminen 
1930-luvulla olivat lähtökohtana laajemman teollisen keskittymän 
syntymiselle. Alueen eteläosan ilme ja luonne on viime vuosina 
muuttunut, kun entisiä teollisuusrakennuksia on purettu 
Sorvaajanpuiston pohjoisreunan ja Abraham Wetterin tien väliseltä 
alueelta ja niiden tilalle on rakennettu uusia asuinkerrostaloja ja 
Sorvaajanpuisto, joka erottaa teollisuusalueen ja uuden 
asuinkerrostaloalueen toisistaan.

Rakennusviraston kannanotto

Uusien rakennusten sijoittelussa ja katualueen mitoituksessa tulee 
ottaa huomioon aurauslumien vaatima tila. Tämän lisäksi lumimassojen 
väliaikaiseen kasaamiseen vaadittava tila on otettava huomioon sekä 
muutosalueella että siihen rajautuvilla alueilla.

Tulevaisuudessa Sorvaajanpuisto sekä jalankulun ja pyöräilyn reitti 
luovat yhdessä kokonaisuuden, joka antaa hyvät edellytykset kulkea 
rauhallisessa ja miellyttävässä ympäristössä Roihuvuoren keskuksesta 
Roihuvuoren japanilaisvaikutteisen puiston, Kirsikkapuiston ja 
Sorvaajanpuiston kautta Asentajanpuistoon ja siitä edelleen 
katuverkostoa pitkin esimerkiksi Herttoniemen metroasemalle ja 
kauppoihin. Valurinpuistosta voi sujuvasti jatkaa matkaa 
Asentajanpuiston kautta Siilitien suuntaan. 

Sorvaajanpuiston ja Asentajanpuiston välissä oleva alue tulee 
suunnitella mahdollisimman leveäksi, valoisaksi ja viihtyisäksi 
vihervyöhykkeeksi, joka samalla luontevasti erottaa teollisuus- ja 
asuinalueen toisistaan. 

Rakennusvirasto esittää, että taloyhtiöille varattuja autopaikkoja (LPA) 
ei tule osoittaa Kirvesmiehenkadulle vaan tarvittava tila tulee varata 
tontilta. 

Kaavayhteistyön yhteyshenkilöt rakennusvirastossa ovat lisätietojen
antajat.
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Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.9.2014
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 21.8.2014

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavan muutosta 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa 
seuraavan lausunnon. 

Asemakaavan muutos koskee Herttoniemen yritysalueella 
Puusepänkatu 1, 3, 5 ja 7, Kirvesmiehenkatu 1 ja 2 sekä 
Linnanrakentajantie 6 ja 8:aa. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja. 
Samalla suunnitellaan uusi jalankulun ja polkupyöräilyn raitti.

Alue on osa omaleimaista Herttoniemen yritys- ja teollisuusaluetta. 
Herttoniemen öljysataman ja rautatien rakentaminen 1930-luvulla olivat 
lähtökohtana laajemman teollisen keskittymän syntymiselle. Alueen 
eteläosan ilme ja luonne on viime vuosina muuttunut, kun entisiä 
teollisuusrakennuksia on purettu ja niiden tilalle on rakennettu 
asuinkerrostaloja.

Suunnittelualueella on säilynyt yksittäisiä vanhoja teollisuus- ja 
varastorakennuksia. Näistä kaupunginmuseo on esittänyt entisen 
SOK:n peruna- ja juurikasvaraston säilyttämistä (Linnanrakentajantie 
6). Kaupunginmuseo on arvottanut rakennuksen kaupunkikuvallisesti ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi.  Sen suunnittelijana 
toimi arkkitehti Erkki Huttunen 1942, ja 1955 laaditut 
muutossuunnitelmat teki arkkitehti Pauli Lehtinen. Valkoiseksi maalattu 
monimuotoinen rakennus on arkkitehtuuriltaan kiinnostava ja 
omaleimainen osa Herttoniemen teollisuusalueen rakennettua 
ympäristöä.

Entisen peruna- ja juurikasvaraston naapuritontilla, Linnanrakentajantie 
8:ssa sijaitsee puhelinkeskus, jonka ensimmäinen vaihe oli arkkitehti 
Lars Sonckin suunnittelema vuonna 1941. Se oli arkkitehtuuriltaan 
laadukas pienimuotoinen kohde. Myöhemmät laajennukset ja 
muutokset on tehty 1950- ja 70-luvuilla ja niiden myötä kokonaisuuden 
rakennustaiteelliset arvot ovat merkittävällä tavalla heikentyneet. 

Kolmas alueen teollisesta historiasta kertova rakennus on 
Puusepänkatu 5:n IKAS OY, jonka suunnittelija on Arthur Elg vuonna 
1955. Museo ei ole esittänyt pienimuotoista teollisuusrakentamista 
edustavalle rakennukselle suojelumerkintää.
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Kaupunginmuseo on ollut mukana arvioimassa alueen 
rakennuskantaan mahdollisesti liittyviä suojelutavoitteita. 
Kaupunginmuseo pitää entistä SOK:n peruna- ja juurikasvaraston 
rakennusta suunnittelualueen kulttuurihistoriallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti keskeisimpänä rakennuksena, joten sen 
säilyminen tulee jatkossakin turvata. Asemakaavamuutoksessa 
rakennus säilyy, joskin muuntuneena. Rakennuksen käyttötarkoitus 
muuttuisi niin, että siihen olisi mahdollista rakentaa asuntoja liike-, 
ravintola- ja toimistotilojen lisäksi. Arkkitehtitoimisto Brunow & Manulan 
alustavassa idealuonnoksessa on tutkittu asuntojen ja ravintolan 
sijoittamista siipiosaan. Uusien ikkuna-aukkojen avaaminen olisi 
käyttötarkoituksen muuttumisen myötä tarpeellista. Asunto-osaan 
rakennusta kohdistuisi suuria muutoksia, jotka ovat nähtävissä myös 
julkisivuissa ja vesikatossa. Kaupunginmuseo pitää esitetyn kaltaista 
lähestymistä mahdollisena. Rakennuksen arkkitehtuuri kestänee 
esitettyjä muutoksia niin, että sen keskeiset ominaispiirteet ja hahmo 
edelleenkin säilyvät. Kaupunginmuseo esittää, että entisen peruna- ja 
juuresvaraston suojelutavoitteet otetaan asemakaavan muutoksessa 
huomioon suojelumerkinnän sisällössä.  

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
valmisteluaineistosta.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi


