
Helsingin kaupunki Lausunto 1 (3)
Kaupunginmuseo
Kulttuuriympäristöyksikkö

1.8.2016
Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4300 Aleksanterinkatu 16 +358 9 310 36630 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Faksi Alv.nro
kaupunginmuseo@hel.fi http://www.hel.fi/helsinginkaupunginmu-

seo
+358 9 310 36664 FI02012566

Helsingin kaupunginmuseon kannanotto Katajanokan maanalaista 
pysäköintilaitosta koskevaan asemakaavan muutosehdotukseen

HEL 2011-010484 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 26.5.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon kannanottoa 
Katajanokan maanalaista pysäköintilaitosta koskevan asemakaavan 
muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perusteh-
tävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Kaupunginmuseo on antanut lausuntonsa Katajanokan pysäköintilai-
toksen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma-
vaiheessa 1.10.2014. Tuolloin kaupunginmuseo totesi, että asemakaa-
van muutos koskee pääosin maanalaista tilaa, joskin painotti, että maa-
nalaisen pysäköintilaitoksen aiheuttamien muutosten sopivuus olemas-
sa olevaan kaupunkitilaan ja -rakenteeseen tulee varmistaa riittävin 
kaavamääräyksin. Uusien maanpäällisten rakennelmien paikat tulee 
tutkia tarkkaan ja myös suunnittelun ja toteutuksen laatuun tulee pa-
nostaa.

Asemakaavaehdotuksen mukaisesti pysäköintilaitoksen maanalaisiin ti-
loihin johtava ajoluiska tulee sijoittaa Kanavakadun lounaispuolella si-
jaitsevaan kortteliin 8189 ja ajoluiskasta on järjestettävä yhteys Kana-
vakadulle. Kanavakadun varteen on myös esitetty rajaus maanalaiselle 
tilalle, johon saa sijoittaa maan pinnalle johtavan porras- ja / tai hissi-
kuilun ja pysäköintilaitoksen poistoilmakuilun sekä tuloilmakuilun suoja-
vyöhykkeineen. Määräyksen mukaisesti ajoluiskan ja sen yhteyteen si-
joittuvan sisäänkäyntirakennuksen edustalle tulee rakentaa luonnonki-
vipintainen aukionluonteinen oleskelualue.  Myös Satamakadun ja Ul-
koasiainministeriön väliselle pienelle katuaukiolle on esitetty vastaava 
aluevaraus pysty-yhteyksille. Määräyksien mukaan Satamakadun var-
ren katuaukio tulee kunnostaa erillisen suunnitelman mukaan korkeata-
soiseksi, yhtenäiseksi ja turvalliseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi Satama-
kadun varren puurivi tulee säilyttää ja puille varata riittävä kasvualusta. 
Maanpinnalle johtavia pysty-yhteyksiä, ajoluiskaa ja hormeja koskee 
määräyksiä niiden sovittamisesta kaupunkitilaan ja –kuvaan sekä ole-
massa oleviin rakennuksiin samoin kuin niiden ulkoasun laadukkuudes-
ta ja soveltumisesta kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. 
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Edellä mainittujen pysty-yhteyksien, niihin liittyvien rakennelmien ja nii-
den ulkoasua koskevien määräysten lisäksi asemakaavaehdotuksessa 
on erillinen määräys, jonka mukaan kaikilla korttelialueilla saa kiinteis-
tönomistajan luvalla sijoittaa yleisestä pysäköintilaitoksesta rakennuk-
seen johtavan porras- tai hissikuilun suojavyöhykkeineen. Näiden ra-
kenteet tulee integroida olemassa oleviin rakennuksiin hienovaraisesti 
sovittaen ja rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottaen. 

Aivan kuten kaupunginmuseo aiemmassa lausunnossaan esitti, nyt 
esillä olevassa Katajanokan pysäköintilaitoksen asemakaavan muuto-
sehdotukseen on liitetty runsaasti määräyksiä, joilla pyritään varmista-
maan pysäköintilaitokseen liittyvien, maan pinnalla näkyvien rakentei-
den ja rakennelmien sovittaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 
ympäröivään kaupunkitilaan suunnittelun, materiaalien ja toteutuksen 
laadukkuudella. Erikseen määritellyt pysty-yhteyksien ja ajorampin pai-
kat pitkälti noudattavat osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa 
esillä ollutta ratkaisua, jota kaupunginmuseo piti riittävin määräyksin 
mahdollisena.

Kaupunginmuseo esittää kuitenkin huolensa määräyksestä, jolla anne-
taan kaava-alueella sijaitseville kiinteistöille mahdollisuus sijoittaa pysä-
köintihallista rakennukseen johtava porras- tai hissikuilu. Kaava-alueel-
la sijaitsee useita kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittäviä rakennuk-
sia, joiden arvokkaisiin sisätiloihin puuttumiseen esillä oleva asemakaa-
vaehdotus mahdollistaisi: arkkitehti Selim A. Lindqvistin vuonna 1905 
suunnittelema Ankkurikatu 5, arkkitehti Gustaf Nyströmin vuonna 1898 
suunnittelema Kanavakatu 6 eli Tulli- ja pakkahuone, arkkitehti Georg 
Jägerroosin KK-rakennusosastolla vuonna 1929 suunnittelema Kana-
vakatu 5 ja arkkitehti Elia Heikelin vuonna 1898 suunnittelema Kanava-
katu 7, arkkitehti Selim A. Lindqvistin vuonna 1912 ja arkkitehti Lars 
Sonckin vuonna 1912-1929 suunnittelema ja vuosina 1989-1992 hotel-
liksi muutettu Kanavakatu 8 ja arkkitehti Elia Heikelin vuonna 1897 ja 
vuonna 1896 suunnittelemat  Kanavakatu 5 ja Kanavakatu 12. Kanava-
katu 5:ä ja Tulli- ja pakkahuonetta lukuun ottamatta kaikki suunnittelua-
lueen rakennukset on suojeltu erilaisin sr-määräyksin tai alueellisin s-
määräyksin 1980- ja 1990-luvulla laadituissa asemakaavoissa. Kau-
punginmuseo korostaa, että kyseiset rakennukset ovat kokonaisuuksia, 
joiden arvo ei liity pelkästään niiden ulkoasuun, vaan myös sisätiloihin, 
alkuperäisiin rakenteisiin ja yksityiskohtiin. 

Suunnittelualue kuuluu Museoviraston inventoinnissa valtakunnallisesti 
merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009) arvotet-
tuun kokonaisuuteen Katajanokan vanha osa. Lisäksi alue sijaitsee 
maakunnallisesi arvokkaassa kulttuuriympäristössä ja voimassa ole-
vassa Helsingin yleiskaava 2002:ssa kulttuurihistoriallisesti, rakennus-
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taiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi määritellyllä 
alueella, jota tulee kehittää siten, että sen arvot ja ominaisuudet säily-
vät. Toimittaessa kulttuurihistoriallisesti näin arvokkaassa ja monella ta-
solla arvotetussa rakennetussa ympäristössä ja kokonaisuudessa vaa-
ditaan kaikilta hankkeeseen ryhtyviltä ymmärrystä toimintaympäristös-
tään ja sen asettamista erityisvaatimuksista ja rajoituksista, jotta ympä-
ristöön ja rakennuksiin kohdistettavat muutokset pysyvät riittävän hie-
novaraisina. Tämä vaatii erityistä valveutuneisuutta myös hankkeissa 
mukana olevilta viranomaisilta ja muilta toimijoilta.
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