
Helsingin kaupunki Lausunto 1 (3)
Sivistystoimi

Kulttuuriympäristöyksikkö 9.6.2017

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

Kaupunginmuseon lausunto Telakkarannan, konepajan ja telakka-
altaan asemakaavan muutosehdotuksesta

HEL 2016-005298 T 10 03 03

Kaupunginmuseo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkö-
kulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Alue sijaitsee Hietalahden rannalla Telakkakadun ja Munkkisaarenka-
dun varrella. Alue rajautuu pohjoisessa Hietalahden altaaseen ja Pursi-
miehenkadun pohjoisreunaan, idässä Telakkakadun länsireunaan ja 
etelässä Munkkisaarenkadun pohjoisreunaan. Lännessä alue rajautuu 
Archtech Helsinki Shipyardin telakkaan.

Asemakaavan muutosalueella sijaitsevat konepajahalli ja telakkakont-
tori sekä kuivatelakka-allas. Asemakaavan muutos mahdollistaa suojel-
tujen konepajan ja telakkakonttorin muuttamisen palvelu-, liike- ja toimi-
tiloiksi. Lisäksi kuivatelakka-allas liitetään osaksi Telakkarannan julkisia 
ulkotiloja. 

Telakkarannan konepajan ja kuivatelakka-altaan asemakaavan muu-
toksen tavoitteena on mahdollistaa konepajan ja telakkakonttorin tar-
koituksenmukainen käyttö sen rakennushistoriallisesti arvokkaat omi-
naisuudet säilyttäen sekä liittää historiallinen kuivatelakka- allas osaksi 
Telakkarannan kokonaisuutta. 

Telakkarannan rakennustaiteellisesti merkittävin rakennus, entinen ko-
nepajahalli on suojeltu merkinnällä sr-2. Rakennus suunnitellaan yksi-
tyisiksi tai julkisiksi palvelutiloiksi kulttuuri-, liikunta- ja vapaa- ajan toi-
mintaa varten. Lisäksi rakennukseen saa sijoittaa myymälä-, liike-, toi-
misto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuustiloja, opetus-, 
kokoontumis-, kahvila- 

ja ravintola- tai muita asiakaspalvelutiloja. Korttelialueelle ei saa sijoit-
taa päivittäistavarakauppaa. Ulko- ja sisätilojen korjaus- ja muutostyöt 
eivät saa heikentää rakennuksen kaupunkikuvallista, rakennustaiteellis-
ta ja teollisuushistoriallista arvoa.

Munkkisaarenkadun varrella sijaitseva entinen telakkakonttori on suo-
jeltu merkinnällä sr-3. Ulko- ja sisätilojen korjaus- ja muutostyöt eivät 
saa heikentää rakennuksen kaupunkikuvallista ja rakennustaiteellista 
arvoa. Telakkakonttorin länsipuolelle purettavan muuntamorakennuk-
sen paikalle Munkkisaarenkadun varrelle voidaan sijoittaa uusi kolmi-
kerroksinen rakennus. Rakennukset suunnitellaan yksityisiksi tai julki-
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siksi palvelutiloiksi kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa varten. Li-
säksi rakennuksiin saa sijoittaa myymälä-, liike-, toimisto- ja ympäristö-
häiriötä aiheuttamattomia teollisuustiloja, opetus-, kokoontumis-, kahvi-
la- ja ravintola- tai muita asiakaspalvelutiloja.

Osalla kaava-alueesta sijaitsee säilytettäviä telakan toimintaan liittynei-
tä ja teollisuushistoriasta kertovia muistumia kuten Pursimiehenkadun 
jatkeella oleva konepajan hissin vastapaino ja betonikannet. 

Kuivatelakka-alue 

Hietalahden telakan vanha kuivatelakka-allas rakennettiin suureksi 
osaksi kallioon louhimalla vuosina 1866 -1867 ja vihittiin virallisesti 
käyttöön vuonna 1868. Allas oli varhaisimmassa asussaan suurin piir-
tein 91 metriä pitkä ja 15 metriä leveä. Allasta pidennettiin etelään päin 
useita kertoja vuosina 1903-1933. Jo vuoden 1917 laajennus haittasi 
telakan sisäisiä kulkuyhteyksiä, ja seuraavan laajennuksen yhteydessä 
oli rakennettava kävelytaso altaan eteläpäädyn päälle. Ensimmäinen 
1930-luvulla rakennettu kansi oli puinen, mutta nykyinen kävelytaso on 
tehty metallista. Altaan ensimmäinen sulkuportti oli puurakenteinen. 
Muutaman vuosikymmenen käytön jälkeen se korvattiin vuonna 1899 
rautaisella portilla, joka puolestaan romutettiin vuonna 1934. Kuivate-
lakka-altaan nykyiset portti- ja kansirakenteet ovat hyvin todennäköi-
sesti peräisin aikaisintaan 1930-luvulta, mutta ne ovat joka tapaukses-
sa kuuluneet kuivatelakan kokonaisuuteen sen toiminnan aikana. 

Kuivatelakka on merkitty kaavaehdotukseen lv-ta/s –merkinnällä.

Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas 
kuivatelakka-allas liitetään osaksi Telakkarannan aluetta ja se suojel-
laan. Kaavamerkintä mahdollistaa pienimuotoisen telakkatoiminnan. Al-
las voidaan täyttää vedellä. Altaaseen saa sijoittaa kaupunkikuvaan so-
veltuvia alkuperäisessä tai sitä vastaavassa ulkoasussa olevia hyvä-
kuntoisia perinnelaivoja, joissa voi olla näyttely- ja kahvilatoimintaa. 

Asemakaavamuutos ei vaikuta merkittävästi Hietalahden altaan maise-
maan. Kaavan sisältö koskee jo aiemmin suojeltuja rakennuksia sekä 
suojeltavaa kuivatelakka-allasta. Telakkakonttorin yhteyteen sallitaan 
uudisrakennus, joka vastaa kooltaan paikalla olevaa rakennusta.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta.

Lisätiedot
Sari Saresto, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi
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Sari Saresto
vs. kulttuuriympäristöpäällikkö

Tiedoksi

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


