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Helsingin kaupunginmuseon lausunto asemakaavaehdotuksesta 
Kalasataman keskus 2 (nro 12438)

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta 
lausuntoa koskien Kalasataman keskus 2 -asemakaavaehdotusta. Hel-
singin kaupunginmuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seu-
raavaa.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 10593, korttelin 10620 tonttia 6, 
korttelin 10621 tonttia 6 sekä katualueita. Kaavaratkaisu koskee Kala-
sataman keskuksen kahta tornia, keskuksen länsipuolella sijaitsevaa 
yhtä korttelia sekä katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasata-
man keskuksen kahden tornin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin 
rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaava-
ratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja 
pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen Junatien alle yhdistä-
mään Suvilahden ja Tukkutorin alueita toisiinsa. 

Kaavatilanne

Ympäristöministeriön vuonna 2008 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Vuonna 
2014 vahvistetussa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnitte-
lualue on keskustatoimintojen aluetta sekä tiivistettävää aluetta. Helsin-
gin yleiskaavan 2002 mukaan suunnittelualue on pääosin keskustatoi-
mintojen aluetta, Suvilahden alue on merkitty hallinnon ja julkisten pal-
velujen alueeksi joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue, jota tulee kehittää siten, 
että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Helsingin uudessa vahvista-
mattomassa yleiskaavassa alue on liike- ja palvelukeskustan aluetta. 
Alueella on voimassa myös Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan 
osayleiskaava, jonka mukaan alue on keskustatoimintojen aluetta, pal-
velujen ja hallinnon aluetta sekä katualuetta. Suvilahden rakennukset 
on tässä osayleiskaavassa varustettu merkinnällä: ”suojellaan raken-
nuslainsäädännöllä”. Alueella voimassaolevien asemakaavojen mu-
kaan alue on hotellirakennusten ja toimistorakennusten korttelialuetta 
sekä katualuetta. 

Suvilahden alueen kulttuurihistorialliset arvot
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Kaavamuutosalue rajautuu lounaispuolellaan kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaseen Suvilahden entisen sähkö- ja kaasulaitoksen alueeseen, 
joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY). Alue on otettu 2000-luvulla kulttuurikäyttöön ja se muodostaa 
myös festivaalialueen. Suvilahden alue on vakiintunut helsinkiläisen 
kaupunkikulttuurin keskukseksi. 

Kaupunginmuseon lausunto

Kaupunginmuseo on lausunut asiasta aiemmin osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmavaiheessa. Tuolloin todettiin, että kaavamuutoksen yhtenä 
tavoitteena tulee olla Suvilahden alueen luonteva liittäminen ympärille 
kehittyvään kaupunginosaan sekä Suvilahden kulttuurikeskuksen toi-
minnan edellytysten vahvistaminen.

Kaupunginmuseo katsoo, että Suvilahden saavutettavuuden edistämi-
nen jalankulkijoille ja pyöräilijöille on hyvä asia, koska se edistää sa-
malla sekä Suvilahden että Tukkutorin ja Teurastamon alueen kulttuu-
riympäristön säilymistä saavutettavuudellaan ja mielekkäällä käyttötar-
koituksellaan. Festarikujan rakentamisen yhteydessä tulee huomioida 
sen sovittaminen Suvilahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ra-
kennuskantaan ja teollisuusympäristöön. Kaasukellon ja sähkövoima-
lan välinen puistoalue toimii rajaavana suojavyöhykkeenä Sörnäisten 
rantatieltä Itäväylälle vievälle rampille, joten sen säilyminen Festariku-
jan rakentamisen yhteydessä on suotavaa.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa suunnitelmiin.
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