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Asemakaavoitus   

 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja 

missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin 

edetessä, jolloin OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

 

HOTELLI KATAJANOKAN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Hotelli Katajanokalle suunnitellaan lisärakennusta. Suunnitel-

massa nelikerroksinen laajennusosa sijoittuu olemassa olevan ra-

kennuksen kaakkoispuolelle Merikasarminkadun varteen.  

 

Hankkeesta keskustellaan 30. toukokuuta 2018 Hotelli Katajano-

kalla, osoitteessa Merikasarminkatu 1.  

 

Suunnittelun tavoitteet ja alue  

 

 

 

Asemakaavan muutos koskee Hotelli Katajanokan tonttia sekä osaa ho-

tellin tonttia ympäröivästä puistoalueesta. Tavoitteena on mahdollistaa 

hotellin erillinen nelikerroksinen laajennusosa, johon sijoittuu noin 50 

hotellihuonetta sekä maanalainen yhdyskäytävä.  

 

Osallistuminen ja aineistot  

 

Asukastilaisuus pidetään 30.5.2018 klo 17–19 Hotelli Katajanokan audi-

toriossa, osoitteessa Merikasarminkatu 1.  

Laajennusosa 

Suunnittelu-

alue 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (se-

lostusluonnos, viitesuunnitelma) on esillä 28.5.–15.6.2018 verkkosivuilla 

www.hel.fi/suunnitelmat.  

 

Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin asiakas-

palvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neu-

vontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapal-

veluun kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-

tosta pyydetään esittämään viimeistään 15.6.2018. Niille, jotka ovat 

mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lä-

hetetään tieto lautakunnan päätöksestä. 

 

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-

jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun-

gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla  

helsinki.kirjaamo@hel.fi.  

 

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee 

sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-

linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.  

 

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus. 

Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-

vattu viimeisellä sivulla. 

 

Osalliset 

 

Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

 seurat ja yhdistykset  

 Katajanokkaseura ry 

 Helsingin Yrittäjät 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Museovirasto 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

 

Vaikutusten arviointi 

 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-

tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, virkistykseen, maisemaan, kult-

tuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaava-

ratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat 

sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.  

 

Suunnittelun taustatietoa  

 

Helsingin kaupunki omistaa puistoalueen. Korttelialue on yksityisomis-

tuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan hakemuksesta. 

Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdolli-

sesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytä-

vissä neuvotteluissa. 

 

Voimassa olevassa asemakaavassa (2004) alue on merkitty hotellira-

kennusten korttelialueeksi (KL-1) sekä puistoalueeksi (VP).  

 

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostaloval-

taiseksi alueeksi, asuminen/toimitila -alueeksi. 

 

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue 

on merkitty kantakaupunki -alueeksi (C2). 

 

Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kult-

tuuriympäristöä. Korttelialue kuuluu Museoviraston RKY 2009-kohde-

luetteloon Katajanokan vanha osa. 

 

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä ja rakennuskielto: 

 Helsingin lääninvankila, kehittämissuunnitelma (Arkkitehtitoimisto 

Talli Oy, 2007) 

 Linnanpuiston muuri, historia (Arkkitehtitoimisto Okulus, 2008) 

 alueella on voimassa rakennuskielto 12259 yleiskaavan laati-

miseksi.  

 

Tontilla sijaitsee nykyisin Hotelli Katajanokka vanhassa vankilaraken-

nuksessa. Ympäröivät alueet ovat yleistä puistoaluetta.  

 

Lisätiedot suunnittelijoilta 

 

Maankäyttö  

Perttu Pulkka, arkkitehti, p. (09) 310 37465, perttu.pulkka@hel.fi 

 

Julkiset ulkotilat, maisema  

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, p. (09) 310 39857,  

jere.saarikko@hel.fi 

 

Rakennussuojelu 

Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi 

 

Vuorovaikutus 

Anu Hämäläinen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37396,  

anu.hamalainen@hel.fi  
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Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-

book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä 

Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta 

www.hel.fi/suunnitelmavahti.  

 

  

http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
http://www.youtube.com/user/helsinkisuunnittelee
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Kaavoituksen eteneminen 

 

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin omistajan hakemuksesta

OAS 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 28.5.–15.6.2018, asukastilaisuus 30.5.2018 Hotelli 
Katajanokalla

•nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat sekä 
lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset -lehdessä

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta loppuvuodesta 2018

•kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 
löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen 
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla 
www.hel.fi/kaavakuulutukset

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

•muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa

Hyväksyminen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä 
kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana

•hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen

•kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valittu tai valitukset on hylätty. 


