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ASEMAKAAVAN SELOSTUS
ASEMAKAAVAKARTTA NRO 12402
PÄIVÄTTY 30.8.2016
Asemakaavan muutos koskee:
Helsingin kaupungin
21. kaupunginosan (Hermanni, Hermanninmäki)
korttelin 21674 tonttia 4 ja osaa tontista 3 sekä
puisto- ja katualueita
(muodostuu uusi kortteli 21673)
Kaavan nimi:
Mathilda Wreden kuja
Laatija:
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto
Vireilletulosta ilmoittaminen: 10.4.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunta: 30.8.2016
Nähtävilläolo (MRL 65 §):
Kaupunkisuunnittelulautakunta /-virasto:
Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto
Voimaantulo:
Alueen sijainti:
Alue sijaitsee itäisessä kantakaupungissa, etäisyys keskustasta
on noin 3 km. Aluetta rajaavat Helsingin vankilan alue, Vellamonkuja, Vellamonpuisto, Ristikkokatu, Eläinlääkärinkatu ja Hermanninpuisto.

KAAVASELOSTUKSESSA esitetään kaavaratkaisun keskeinen sisältö ja suunnittelun vaiheet.
Selostusta täydennetään kaavaprosessin edetessä.
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LIITTEET
1 Seurantalomake
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3 Kuvat ja kartat
Sijaintikartta
Ilmakuva
Asemakaavakartta (A4-koossa)
Havainnekuva
Ote Yleiskaava 2002:sta
Ote Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta (Kslk:n päätös
10.11.2015)
Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta
Ote voimassa olevista asemakaavoista
Kuvaliite suojelukohteista
4 Viitesuunnitelma
LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA
Vuorovaikutusraportti
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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Hermannin vanhaa
suojeltua puutalokokonaisuutta, joka sijaitsee Hämeentien ja vankila-alueen välissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa pääosin asuinkäytössä olevien puurakennusten erottamisen vankila-alueesta
erillisiksi asuinrakennusten tonteiksi.
Tavoitteena on muodostaa neljä uutta asuinrakennusten korttelialuetta (A) olevaa tonttia. Uutta asuntokerrosalaa on 3 950 k-m2.
Korttelialueet ovat osittain Senaatti-kiinteistöjen ja osittain yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksien johdosta
ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on muodostaa neljä uutta asuinrakennusten korttelialuetta (A) olevaa tonttia, jotka erotetaan vankeinhoitoa palvelevien rakennusten korttelialueesta (YVK). Uusien
tonttien rakennuskanta muodostuu 1 3-kerroksisista suojelluista
puurakennuksista ja mittakaavaan sopivista uudisrakennuksista.
Mathilda Wreden kuja muutetaan kokonaan katualueeksi ja asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) olevan tontin korttelinumero
muuttuu.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että Helsingin erityispiirteitä vahvistetaan ja edistetään uusien asuntojen laadukkaita toteutustapoja.
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 11 108 m2, josta katualuetta on
561 m2.
Kaavaratkaisun myötä muodostuu uutta asuntokerrosalaa
3 950 k-m2. Kaavaehdotuksessa on kerrosalaa yhteensä
10 050 k-m2.
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Helsingin vankila
Helsingin Sörnäisiin rakennettiin kuritushuone 1800-luvun lopulla
Vanhan kaupungin lahden rannalle, kauaksi rakennetun kaupungin ulkopuolelle. Vankilan suunnitteli arkkitehti L. I. Lindqvist ja
sen ensimmäinen osa otettiin käyttöön 15.11.1881. Vankilan läheisyydessä sijaitsi Sörnäisten satama, jonne oli avattu ensimmäinen satamaan johtanut junarata joitakin vuosia aiemmin 1863.
Suurisuuntaisen laitoksen kokonaissommitelmassa hallitsi aksiaalisuus ja symmetria. Pohjamuodoltaan kahden peräkkäin yhteen
liitetyn ristin kaltainen vankilarakennus kehämuurin ympäröimän
pihamaan keskellä käsitti (1900-luvun alun lisäysten jälkeen) hallintosiiven, kaksi yösellisiipeä ja kolme päiväsellisiipeä.
Kehämuurin ulkopuolinen vankilan rakennuskanta koostuu pääasiassa puisista ja kivisistä henkilökunnan asuinrakennuksista
huolitellussa puistomaisessa ympäristössä. Vanhimmat näistä
ovat peräisin päärakennusvaiheesta ja ne liittyvät vankilakompleksiin kokonaissommitelman symmetrisinä osina.
Laitoksen kehittäminen nykyaikaisen vankeinhoidon tarpeisiin on
tapahtunut historiallisen arkkitehtuurin puitteissa ja Sörnäisten
vankila kuuluu nykyisin vankeinhoidon rakennusperinnön avainkohteisiin. Helsingin vankila on nykyisin Suomen suurin vankila ja
siellä on noin 280 vankipaikkaa. Enimmillään laitoksessa oli yli
800 vankia 1960-luvulla.
1990-luvulla tapahtui viimeinen Helsingin vankilassa tapahtunut
karkaaminen. Neljä vankia pakeni muurin yli 1993, minkä johdosta turvatekniikkaa lisättiin.
2000-luvun alussa alkanut muutos vankilan ympäristön muuttamiseksi asuntoalueeksi on muuttanut alueen kaupunkikuvaa merkittävästi.
Hermanni
Hermannin kaupunginosa on saanut nimensä vapaaherra Herman Standertskjöld-Nordenstamin mukaan, joka 1880-luvulla
omisti Kumpulan kartanon. Vuonna 1883 hän erotti kartanon
maista alueen, joka käsitti pääosin nykyisen Hermanninmäen ja
alkoi vuokrata sieltä asuntotontteja. Hermanni rakennettiin tuolloin
tiiviiksi puutaloalueeksi, jolla asui läheisten teollisuuslaitosten ja
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sataman työväestöä. Vuonna 1893 kaupunki osti Kumpulan kartanoon liittyneet alueet, ja ne liitettiin Helsinkiin vuonna 1906.
Hermannin puutaloalueelle tehtiin asemakaava 1941, jossa alue
muutetiin kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Toinen maailmansota hidasti rakentamista niin, että alue rakentui uudestaan pääosin
vasta 1950-luvulla kuitenkin vanhaa 40-luvun asemakaavaa noudattaen.
Vankilan tontti oli nykyistä suurempi ja kerrostalosuunnitelma ei
koskenut vankilan tonttia. Siten vankilan tontilla sijainneita, ensisijaisesti vankilan työntekijöiden käytössä olleita puurakennuksia ei
korvattu 1950-luvulla kerrostaloilla.
Asuinrakennusten korttelialue (A)
Asemakaavassa muodostetaan neljä uutta asuinrakennusten
korttelialuetta (A) olevaa tonttia, joilla sijaitsee kahdeksan suojeltua pääosin asuinkäytössä olevaa puurakennusta. Nykyiset rakennukset ovat 1 3-kerroksisia.
Lisäksi tonteille mahdollistetaan yhteensä kolmen uuden pienimittakaavaisen uudisrakennuksen rakentaminen asuinkäyttöön sekä
neljän talousrakennuksen rakentaminen. Uudisrakennusten tulee
olla julkisivuiltaa puuta.
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Kaava-alueeseen kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueetta (AK)
oleva tontti Vellamonkadun ja ristikkokadun välissä. Kerrostalotontti on mukana kaavahankkeessa teknisistä syistä. Mathilda
Wreden kujan jatkaminen erottaa sen ja Vellamonpuiston välisen
alueen omaksi korttelikseen ja kortteli numeroidaan uudestaan.
Katu
Kaava-alueeseen kuuluu Mathilda Wreden kuja, joka kulki aiemmin osittain vankeinhoitoa palvelevien rakennusten korttelialueen
(YVK) läpi. Kaavahankkeessa kuja muutetaan kokonaan katualueeksi. Lisäksi pieni osa nykyistä katualuetta muutetaan osaksi
asuinrakennusten korttelialuetta (A) olevaa tonttia 21674/7.
Puisto (VP)
Hermanninpuisto sijaitsee vankila-alueen ja uuden asuinalueen
välissä. Puiston rajausta muutettiin puistosuunnitelmien täsmenty-
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misen yhteydessä ennen puiston rakentamisen aloittamista. Samassa yhteydessä puiston läntisin kulma liitettiin tontin 21674/8
piha-alueeseen, koska alue oli aiemminkin ollut osa piha-aluetta.
Kaavahankkeessa nykyisin puistoa (VP) oleva osa (356 m2) muutetaan osaksi asuinrakennusten korttelialuetta (A) olevaa tonttia
21674/8.
Liikenne ja pysäköinti
Lähtökohdat
Asuinrakennusten korttelialueiden nykyiset tonttiliittymät sijoittuvat
Vellamonkadulle, Mathilda Wreden kujalle sekä Ristikkokadulle.
Mathilda Wreden kujaa pitkin ajetaan Ristikkokadun suunnasta
nykyiselle pysäköintikäytössä olevalle kujan pohjoisosaan sijoittuvalle alueelle. Kujalla esiintyy myös autoliikenteen läpiajoa, mistä
lähialueen asukkaat ovat valittaneet. Vankila on aiemmin vastustanut kujan sulkemista huoltoajotarpeiden vuoksi.
Vellamonkadun liikennemäärä on nykyisin noin 800 ja
Ristikkokadun noin 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Vellamonkatu kuuluu tällä hetkellä asukaspysäköintivyöhykkeeseen K.
Kaavaratkaisu
Asuinrakennusten korttelialueiden liikenne hoidetaan pääasiassa
nykyisten tonttiliittymien kautta. Autopaikat sijoitetaan tonteille lukuun ottamatta tonttien 21674/6 ja 7 autopaikkoja, joista osa on
mahdollista korvata katualueen asukaspysäköinnillä. Mathilda
Wreden kujan pohjoisosan pysäköintikäytössä oleva alue liitetään
tonttiin 21674/7. Pysäköintipaikat järjestetään uudelleen siten,
että ajoyhteys niille on vain Vellamonkadun suunnasta.
Mathilda Wreden kuja muuttuu jalankululle ja pyöräliikenteelle varatuksi katualueeksi tontin 21674/7 pysäköintipaikkojen aluetta lukuun ottamatta. Kujan pohjoisosalla sallitaan myös huoltoliikenne
ja tontille ajo. Kuja varaudutaan sulkemaan autoliikenteeltä AKkorttelialueen rajalla.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
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Suojelukohteet
Lähtökohdat
Helsingin vankilan tontti on Sörnäisten vankilan valtakunnallisesti
merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Kaava-alueeseen
kuuluvat nykyiset puurakennukset ovat osa vankilan kulttuuriympäristökokonaisuutta.
Kaava-alueella on kahdeksan asemakaavassa nro 10900 (tullut
voimaan 25.10.2002) suojeltua puurakennusta. Rakennukset on
suojeltu merkinnällä sr-2 historiallisesti ja kaupunkikuvan kannalta
arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtävien
korjaus- tai muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen
historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä
luonne säilyy tai palautuu.
Kaavaratkaisu
Asemakaavan muutoksessa pitäydytään aiemmin tehdyissä suojeluratkaisuissa eikä rakennusten suojeluun esitetä muutoksia.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piirissä.
Kaavaratkaisu
Kaavan toteuttaminen ei vaikuta yleisiin yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnostaminen
Lähtökohdat
Alue on kalliosta kitkamaa-aluetta. Kallion päällä on ohut, n. 0,5
moreenia sekä rakentamisen myötä tehtyä täyttöä. Kitkamaakerrokset ja täyttömaan paksuus kasvaa kaava-alueen lounaisosalla
n. 6 metriin. Maaperä on rakennettavuudeltaan hyvää.
Pohjavedenpinta on havaittu alueen lounaiskulmalla 18.04.2005 24.03.2006 tasolla GW = +18.7...+19.0 (maanpinta +21.6).
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Alueelta ei ole tiedossa varsinaista maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa. Koska alue on ollut käytössä pitkään, on mahdollista että tonttialueita on muokattu laadultaan vaihtelevin täyttöaineksin. Aiempina vuosikymmeninä on ollut varsin yleistä jättää tai
käyttää piha-alueiden maaperään esim. rakentamisessa tai kotitaloudessa syntyviä ainesjakeita.
Kaavaratkaisu
Rakennukset ja rakenteet sekä kadut ja putkijohdot voidaan perustaa maan- tai kallion varaisesti. Alueella tulee varautua louhintaan esim. uusien putkijohtolinjojen osalta. Rakentamisessa ja
louhinnoissa tulee huomioida, ettei nykyistä rakennuskantaa ja rakenteita vaurioiteta.
Asemakaavassa on annettu maaperän pilaantuneisuuden selvittämistä koskeva määräys: "Maaperän pilaantuneisuuden tutkimustarve on selvitettävä ennen maankaivuun johtavan rakennus- tai
toimenpideluvan myöntämistä".
Vaikutukset
Kaavahankkeen vaikutukset ovat vähäisiä, koska nykyiset rakennukset ovat pääosin asuinkäytössä eikä käyttötarkoitus siltä osin
muutu. Uudisrakentamisen osuus kokonaisuudessa on vähäinen.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset ovat vähäiset.
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Kaava-alueella sijaitsevat kahdeksan suojeltua puurakennusta
siirtyvät yksityisomistukseen ja kunnostetaan asuinkäyttöön. Asemakaavan muutos osaltaan pyrkii turvaamaan rakennusten säilymisen myös tulevaisuudessa.
Kolmen pienen asumiseen osoitetun uudisrakennuksen ja neljän
talousrakennuksen mahdollistaminen alueelle vahvistaa kaupunkirakenteellista mielikuvaa monimuotoisesta ja elävästä puutaloalueesta.
Vaikutukset liikenteeseen
Mathilda Wreden kujan sulkeminen autoliikenteeltä parantaa kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisua koskee seuraava erityistavoite:
Alueiden käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostalovaltaista aluetta, asuminen/toimitila sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää
aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.
Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 10.11.2015) alue on kantakaupunkia (C2).
Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 8.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin
pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa on tilavaraus nykyiselle rakennetulle maanalaiselle liikennetunnelille ja siihen liittyville tiloille. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaava nro 10900 (tullut voimaan
25.10.2002). Kaavan mukaan alue on vankeinhoitoa palvelevien
rakennusten korttelialuetta (YVK), asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), puistoa (VP) ja katua.
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Kiinteistörekisteri
Alue on merkitty valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin.
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Pohjakartta
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 18.3.2016.
Maanomistus
Korttelialueet ovat osittain Senaatti-kiinteistöiden ja osittain yksityisomistuksessa.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tonttien omistajien hakemuksista.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ELY-keskus)
kaupunginmuseo
kiinteistöviraston tonttiosasto
rakennusvirasto
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 viraston verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 21.4. 12.5.2016 seuraavissa paikoissa:
info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Kiinteistöviraston kannanotto kohdistui mahdollisesti käytäviin
maankäyttösopimusneuvotteluihin, ympäristökeskuksen kannanotto kohdistui mahdollisesti pilaantuneen maaperän kunnostustarpeeseen, HSY:n kannanotto kohdistui mahdollisiin johtosiirroista
aiheutuviin kustannuksiin ja RISE:n kannanotto kohdistui Mathilda
Wreden kujan liikennejärjestelyihin ja suorien näkymien estämiseen vankila alueelle.
Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
huomioon kaavatyössä siten, että kaavakarttaa on täydennetty
maaperän pilaantuneisuuden tutkimustarvetta koskevalla määräyksellä ja määräyksellä vankila-alueen suorien näkymien estämiseksi. Lisäksi Ristikkokadun liikenneturvallisuutta on pyritty parantamaan muuttamalla uudisrakennuksen paikkaa ja Mathilda
Wreden kujan liikennejärjestelyin.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevia mielipidekirjeitä saapui 2 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä
on esitetty asukastapaamisessa ja puhelimitse.
Mielipiteet kohdistuivat uudisrakennusten rakentamismahdollisuuksien poistamiseen ja Ristikkokatu 6:n istutuksiin.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että Ristikkokatu 6:n tontilta on poistettu pieni 1-kerroksisen rakennuksen rakennusala ja piha-alueelle on osoitettu puin ja pensain istutettava
tontin osa.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.
Esitelty lautakunnalle
Helsingissä, 30.8.2016
Olavi Veltheim
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MATHILDA WREDEN KUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Hermannin vanhat Hämeentien ja vankila-alueen välissä sijaitsevat suojellut puurakennukset erotetaan vankila-alueesta erillisiksi
asuinrakennusten tonteiksi. Suunnitelmassa muodostetaan neljä
uutta asuinrakennusten korttelialuetta (A) olevaa tonttia.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Hermannin vanhaa suojeltua puutalokokonaisuutta, joka sijaitsee Hämeentien ja vankila-alueen välissä.
Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisin pääosin asuinkäytössä olevien
puurakennusten erottamisen vankila-alueesta erillisiksi asuinrakennusten tonteiksi. Kaavaratkaisun tavoitteena on muodostaa neljä uutta
asuinrakennusten korttelialuetta (A) olevaa tonttia. Uusien tonttien rakennuskanta muodostuu 1–3-kerroksisista suojelluista puurakennuksista ja mittakaavaan sopivista uudisrakennuksista.
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään
tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.
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Alueelle mahdollistetaan kolmen uuden 2-kerroksisen asuinrakennuksen ja neljän 1-kerroksisen talousrakennuksen rakentaminen. Uudisrakennusten tulee soveltua alueen kaupunkikuvalliseen ilmeeseen ja niiden tulee olla julkisivuiltaan puuta.
Mathilda Wreden kuja muutetaan kokonaan katualueeksi ja tästä
syystä asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) olevan tontin korttelinumero muuttuu, minkä johdosta tontti on otettu mukaan kaavamuutokseen.
Osallistuminen ja aineistot
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(kaavaluonnos ja selostusluonnos) on esillä 21.4.–12.5.2016 seuraavissa paikoissa:
info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 12.5.2016.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai
sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen.
Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
seurat ja yhdistykset
Hermanni-Vallila seura
Helsingin Yrittäjät
asiantuntijaviranomaiset
Helen Sähköverkko Oy
Helen Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus)
Museovirasto
kaupunginmuseo
kiinteistöviraston tonttiosasto
pelastuslaitos
rakennusvalvontavirasto
rakennusvirasto
ympäristökeskus
Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut
viranomaiset ja osalliset.
Suunnittelun taustatietoa
Korttelialueet ovat osittain Senaatti-kiinteistöjen ja osittain yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tonttien omistajien hakemuksesta.
Voimassa olevassa asemakaavassa (2002) alue on vankeinhoitoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YVK), asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), puistoa (VP) ja katua.
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi
sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittäväksi alueeksi.
Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat Museoviraston RKY
2009-kohdeluetteloon Sörnäisten vankila.
Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella
mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijoiden
kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Alueella sijaitsee nykyisin kahdeksan suojeltua pääosin asuinkäytössä
olevaa puurakennusta, jotka ovat 1–3-kerroksisia.
Lisätiedot suunnittelijoilta
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Maankäyttö
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, p. (09) 310 37205,
tuomas.hakala@hel.fi
Tuukka Linnas, arkkitehti, p. (09) 310 37308, tuukka.linnas@hel.fi
Liikenne
Juuso Aaltonen, insinööri, p. (09) 310 37076, juuso.aaltonen@hel.fi
Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaalisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twitter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin omistajien hakemuksesta
Vireilletulo

OAS

Ehdotus

•vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavan
valmisteluaineiston nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv
•OAS nähtävillä 21.4.–12.5.2016
•OAS:sta ja valmisteluaineistosta on mahdollisuus esittää mielipiteitä

•kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta syksyllä 2016
•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla
•viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus
•tarvittaessa lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
Hyväksy-minen •kaava tulee voimaan.

Asemakaavan nro 10900 osa, jonka asemakaavan muutos nro 12402 voimaantullessaan kumoaa.
Del av detaljplan nr 10900 som upphävs då detaljplaneändringen nr 12402 träder i kraft.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

VIRKISTYSALUE

VESIALUE

KERROSTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN / TOIMITILA

Helsinki-puistona kehitettävä alue.

KESKUSPUISTON ALUE

Toimitilavaltaisena kehitettävä alue.

LIIKENNEALUE

SUUNNITTELUALUE

PIENTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN
HALLINNON JA JULKISTEN
PALVELUJEN ALUE
TYÖPAIKKA-ALUE, TEOLLISUUS /
TOIMISTO / SATAMA

SATAMA-ALUE

SELVITYSALUE, JONKA MAANKÄYTTÖ
RATKAISTAAN YLEISKAAVALLA TAI
OSAYLEISKAAVALLA

TEKNISEN HUOLLON ALUE
KAUPUNKIPUISTO
Ympärivuotisena tivolialueena
kehitettävä alue. Ekoasumisen
kokeilualue.

Ote yleiskaava 2002:sta
Liite selostukseen nro 12402

SOTILASALUE

MOOTTORIKATU
PÄÄKATU
METRO TAI RAUTATIE ASEMINEEN

Alue, joka muutetaan asunto- ja virkistysalueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu
muu toiminta siirtyy alueelta pois.
LUONNONSUOJELUALUE
KULTTUURIHISTORIALLISESTI, RAKENNUSTAITEELLISESTI JA MAISEMAKULTTUURIN
KANNALTA MERKITTÄVÄ ALUE

PÄÄLIIKENNEVERKON MAANALAINEN OSUUS
VIIRA, NOPEAN RAITIOTIEN VARAUS

MAAILMANPERINTÖKOHDE

KÄVELYKESKUSTA

JOUKKOLIIKENTEEN KEHÄMÄINEN RUNKOLINJA ASEMINEEN (JOKERI, bussi tai raitiotie)

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kalasatama - Malmi-projekti

Liike- ja palvelukeskusta C1

Satama

Kantakaupunki C2

Puolustusvoimien alue

Pikaraitiotie
Raideliikenteen yhteystarve

Lähikeskusta C3

Virkistys- ja viheralue

Asuntovaltainen alue A1

Merellisen virkistyksen ja
matkailun alue

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen
Kaupunkibulevardi

Asuntovaltainen alue A2
Asuntovaltainen alue A3
Asuntovaltainen alue A4
Suomenlinnan aluekokonaisuus

Pääkatu
Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibulevardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Viheryhteys
Rantaraitti
Vesialue

Baanaverkko

Rautatie asemineen

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Toimitila-alue
Metro asemineen
Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
Kaupunkikaava, ehdotus (Kslk 10.11.2015)
Liite selostukseen nro 12402

Raideliikenteen runkoyhteys

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kalasatama–Malmi-projekti

Helsingin maanalainen yleiskaava
Liite selostukseen nro 12402

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kalasatama - Malmi-projekti

Maanalainen yleiskaava ei kumoa oikeusvaikutteisen Helsingin Yleiskaava 2002:n ratkaisuja vaan täydentää niitä
määrittelemällä ja täsmentämällä maanalaisten tilojen sijaintia ja laajuutta.

Helsingin maanalainen yleiskaava, määräykset

Liite selostukseen nro 12402

KOKO KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT
SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET
Maanalaista tilaa suunniteltaessa ja rakennettaessa on otettava huomioon ympäristön
terveellisyys-, turvallisuus- ja viihtyisyysnäkökohdat. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä
huomiota pohjaveteen, melu- ja ilmapäästöihin
sekä tulvavaaraan.
Kalliotekninen rakennettavuus tulee varmistaa
riittävin tutkimuksin.
Maanalaisia tiloja suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota myös maanalaisten
ja maanpäällisten toimintojen yhteensovittamiseen. Maanalaisten tilojen sekä niiden pintaan tulevien rakenteiden, mm. uloskäytävien,
ilmanvaihtolaitteiden, pelastusyhteyksien
ja savunpoiston suunnittelussa ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon ympäristönäkökohdat, virkistyskäyttö, maisema, kaupunkuva ja tilaan sopeuttaminen.
Maanalaisten tilojen suunnittelussa on otettava huomioon palo- ja pelastusturvallisuus.
Maanalaista tilaa suunniteltaessa on normaaliajan käytön lisäksi arvioitava väestönsuojien tarve alueella.
Maanpintaan johtavien kulkuyhteyksien alin
ohjeellinen korkotaso on + 3,0 metriä.
Yleiskaavassa esitettyjen maanalaisten tilojen
ja aluevarausten lisäksi tulee maanalaisia tiloja
suunniteltaessa ottaa huomioon puolustushallinnon maanalaiset tilat ja suunnitelmat.
Esitettyjen varausten lisäksi otetaan huomioon
maanalaisen asukaspysäköinnin lisäystarve
kantakaupungissa, karttalehden 2 alueella.
Maanalaisessa yleiskaavassa esitettyjen tilatarpeiden lisäksi sallitaan muutakin maanalaista rakentamista, mikäli siitä ei aiheudu
olennaista haittaa alueen pääasialliselle maanalaiselle toiminnalle tai maanpäälliselle käyttötarkoitukselle.

Helsingin maanalainen yleiskaava, määräykset

Liite selostukseen nro 12402
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