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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Asemakaavan muutos mahdollistaa toimitilakäytössä (voimassa ole-
vassa asemakaavassa KTY) olevan tontin käyttötarkoituksen laajenta-
misen siten, että se sallii myös toimistokäytön.  
 
Asemakaavan muutoksen rakennusoikeus on 1 986 + 199 k-m². Ra-
kennusoikeuden ilmaisevassa lukusarjassa ensimmäinen luku 1 986 
ilmaisee rakennuksen varsinaisiin kerroksiin sijoitettavan rakennusoi-
keuden ja jälkimmäinen luku 199 ilmaisee pääkäyttötarkoitusta palvele-
vien kokous- ja edustustilojen rakennusoikeuden, joka saadaan sijoit-
taa kadunvarsirakennuksen varsinaisten kerrosten yläpuoliseen ullak-
kotilaan sen estämättä, mitä asemakaavassa on muutoin määrätty ra-
kennuksen suurimmasta sallitusta kerrosluvusta.  Tonttitehokkuus on 
e = 2,28. Tontilla saa olla julkisia palvelutiloja, myymälä-, hotelli-, koulu-
tus- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja, vapaa-
ajan toimintaa palvelevia tiloja sekä toimistotiloja. Katuun rajoittuvat 
ensimmäisen kerroksen tilat tulee varata pääosin myymälä- ja/ tai ra-
vintolatiloiksi. Pihan saa kattaa kevyellä lasikatteella rakennusoikeuden 
lisäksi edellyttäen, että rakennussuojelu- ja paloturvallisuusnäkökohdat 
otetaan huomioon. Pihan ja sen lasikatetun osan tulee olla yleisölle 
avointa tilaa. Rakennus kuuluu historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen alueeseen. Se on nykyisessäkin 
kaavassa suojeltu sr-1-merkinnällä. Lisäksi ns. vanha kaupunginosa on 
nykyisessäkin kaavassa suojeltu s-merkinnällä alueena, joka historialli-
sesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti arvokas. Alueella on ennen rakennusluvan myöntämistä pyydet-
tävä lausunto Helsingin kaupunginmuseolta ja varattava Museovirastol-
le tilaisuus lausunnon antamiseen. Tämä suojelumerkintä säilyy.  
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 

 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
päätti kehottaa kiinteistövirastoa vapauttamaan Pohjoisesplanadi 5:ssä 
sijaitsevan kiinteistön katutasosta riittävät tilat viinituvan perustamista 
varten. Samalla hän päätti kehottaa kiinteistövirastoa tutkimaan mah-
dollisuuksia koko viraston siirtämiseksi Itä-Helsinkiin. 

 
 Kiinteistövirasto esitti kaupunkisuunnitteluvirastolle, että kaupungintalo-

kortteleille laadittaisiin suunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos, 
jossa osoitetaan ne rakennukset, joihin on mahdollista sijoittaa muuta-
kin kuin julkista palvelua ja hallintoa.  
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Kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston yhteisestä toimeksian-
nosta on laadittu konsulttityö Elämää kaupungintalokortteleihin - viite-
suunnitelma ja konsepti kaupungintalokortteleiden käytön monipuolis-
tamiseksi 2006. Suunnitelman on laatinut arkkitehtitoimisto K2S Oy ja 
työryhmä. 
 
Kaupunginhallitus päätti 11.12.2006 varata tarjouskilpailun nojalla 
Lampan kiinteistön tarjouskilpailun voittaneelle eräin jatkosuunnittelua 
ja toteuttamista koskevin ehdoin. 
 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakun-
taa laatimaan varaajan luonnossuunnitelman toteuttamisen mahdollis-
tavan asemakaavan muutosehdotuksen. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 14.12.2006 Lampan taloa koske-
vaa asemakaavan muutosehdotusta nro 11623, joka mahdollisti enti-
sen hallinto- ja virastotontin muuttamisen toimitilakäyttöön. Kaava on 
tullut voimaan 11.1.2008. 
 
Kari Management Company Oy on perustettavan Hotelli Helena Oy:n 
lukuun tehnyt maanvuokrasopimuksen ja ostanut vuokra-alueen raken-
nuksen Helsingin kaupungilta 16.4.2008. Hotelli Helena Oy:n ajaudut-
tua taloudellisiin vaikeuksiin yhtiön velkojat ovat jättäneet konkurssiha-
kemuksen 1.6.2010. 
 
Kaupunginhallitus päätti 13.6.2011 kehottaa kaupunkisuunnittelulauta-
kuntaa laatimaan tontin asemakaavan muutosehdotuksen siten, että 
rakennuksen käyttötarkoitus voi olla myös toimistokäyttö, katuun rajoit-
tuvia ensimmäisen kerroksen tiloja lukuun ottamatta. Lisäksi kaupun-
ginhallitus päätti kehottaa lautakuntaa harkitsemaan myös asumiskäyt-
töä ylimmän kerroksen osalta. 

 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin Kaupungintalokort-
teleiden osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 10.10.2011) sekä 
asemakaavan muutosluonnos. 

 
Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä 19.10.–9.11.2011 
kaupungin ilmoitustaululla, Pohjoisesplanadi 11–13, kaupunkisuunnitte-
luvirastossa sekä viraston internetsivuilla. Luonnoksesta on saatu viisi 
hallintokuntien kannanottoa ja kaksi mielipidekirjettä sekä yksi nimet-
tömänä lähetetty mielipidelausunto. 
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2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Alue kuuluu Museoviraston inventointiin Valtakunnallisesti merkittävät 
rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009 - Helsingin Kauppatori ra-
kennuksineen). Alueen kehittämistä koskevat valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet (VAT). 
 
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. Arvokkaan rakennuskannan säilyttäminen 
on ollut asemakaavan muutoksen keskeisenä tavoitteena. 
 

Yleiskaava  
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on keskustatoimintojen aluet-
ta. Aluetta kehitetään hallinnon, kaupan ja julkisten palvelujen, asumi-
sen ja virkistyksen käyttöön sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntatekni-
sen huollon ja liikenteen käyttöön. Alue on kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. Alu-
etta kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Nyt 
laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. 
 

Asemakaavat 
 

Tontilla on voimassa oleva asemakaava nro 11623 vuodelta 2008. 
Kaavan mukaan tontti kuuluu toimitilarakennusten korttelialueeseen. 
Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, myymälä-, hotelli-, kou-
lutus- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä 
vapaa-ajantoimintaa palvelevia tiloja. Katuun rajoittuvat ensimmäisen 
kerroksen tilat tulee varata myymälä- ja/tai ravintolatiloiksi. Tontin ra-
kennukset on suojeltu sr-1-merkinnällä. Tontti on osa korttelikokonai-
suutta, joka on asemakaavassa määritelty historiallisesti, kulttuurihisto-
riallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alu-
eeksi. Tällä alueella on ennen rakennusluvan myöntämistä pyydettävä 
lausunto Helsingin kaupunginmuseolta ja varattava Museovirastolle ti-
laisuus lausunnon antamiseen. 
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
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Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 29.9.2011. 
 

Maanomistus 
 
Tontti on kaupungin omistuksessa. Kiinteistö on konkurssipesän hallin-
nassa. 
 

Rakennettu ympäristö 
 
Tontti on Helsingin historiallisesti arvokasta empirekeskustaa. Kaupun-
gintalokorttelit muodostavat Helsingin vanhimman sydämen, joka on 
valtakunnallisestikin erittäin merkittävä. Kiinteistöissä on useita arvok-
kaita sisätiloja. Niiden säilyneisyysaste asettaa rakennussuojelullisessa 
mielessä erityyppisiä rajoituksia muutoksille. Kiinteistöt ovat vähitellen 
siirtyneet Ruotsin suurlähetystöä ja Balderin taloa lukuun ottamatta 
Helsingin kaupungin omistukseen, lähinnä hallintokäyttöön. 
 

Liikenne Tontti on hyvien julkisen liikenteen yhteyksien varrella. 
 

Suojelukohteet 
 
Tontin rakennukset on suojeltu sr-1-merkinnällä. Ne ovat historiallisesti, 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti ar-
vokkaita. Rakennuksia ei saa purkaa. Rakennuksen nykyinen ulkoasu 
materiaaleineen, alkuperäiset tai niihin verrattavissa olevat tilakokonai-
suudet, rakenteet ja kiinteä sisustus tulee säilyttää. Rakennukset on 
korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava rakennuksen historialli-
set arvot säilyttävällä ja arkkitehtuurin ominaispiirteet palautavalla ta-
valla. 
 
Alue on osa korttelikokonaisuutta, joka on asemakaavassa määritelty 
historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunki-
kuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Tällä alueella ei suojeltavaksi määrät-
tyjä rakennuksia, rakennusten osia, aitoja, ulkoportaita, muistomerkke-
jä, puurivejä tai kiveyksiä saa muuttaa, purkaa tai hävittää, niin että 
kohteen tai sen ympäristön rakennustaiteellinen tai kulttuurihistorialli-
nen arvo vähenee. Tällä alueella on ennen rakennusluvan myöntämistä 
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pyydettävä lausunto Helsingin kaupunginmuseolta ja varattava Museo-
virastolle tilaisuus lausunnon antamiseen. 
 
Kaupunginmuseo on selvittänyt Lampan talon rakennushistoriaa ja säi-
lyneisyyttä asettanut niiden perusteella suojelutavoitteet. Muistion 
(20.10.2006) mukaan kauppias Johan Lampa hankki tontin omistuk-
seensa vuosina 1813 ja 1814. Hän rakennutti tontille vuosina 1814–
1817 talon, jonka suunnitteli ruotsalaissyntyinen linnoituskonduktööri 
Pehr Granstedt. Tässä tontin eteläreunalle sijoitetussa kolmikerroksi-
sessa päärakennuksessa oli keskellä leveä, päätykolmioon päättyvä ri-
saliitti ja rustikoidut pohjakerroksen ulkoseinät. Helenankadun ja Poh-
joisesplanadin kulmaus oli pyöristetty. Helenankadun puolen alun perin 
kaksikerroksinen taloussiipi oli vaatimattomampi, samoin pihalle 1835 
rakennettu talleja, vaunuvajoja, makasiineja, navetan ja jätehuoneen 
sisältänyt L-muotoinen talousrakennus.  
 
Alun perin päärakennuksessa oli asuintilojen lisäksi kauppapuoti, jonka 
sisäänkäynti oli sijoitettu rakennuksen pyöreään kulmaan. Rakennuk-
sessa toimi vuodesta 1859 Nuutajärven lasitehtaan myymälä ja vuosi-
na 1862–1880. Stockmannin kauppapuoti. 1910- ja 20-luvuilla raken-
nuksessa toimi hotelli. Rakennus muutettiin virastokäyttöön vuonna 
1934 ja tontti siirtyi kaupungin omistukseen vuonna 1936. Rakennuk-
sen toimistokäyttöön muutetut sisätilat ovat tyylillisesti sekavat johtuen 
viime vuosisadan lopun ja 1930-luvun muutosvaiheista Osa pohjaker-
roksen tiloista on muutettu 1946 poliisien tarpeisiin muun muassa van-
kikopeiksi. Tästä syystä kahdessa pihan puoleisessa ikkunassa on vie-
lä jäljellä kalterit. Nyt tyhjillään oleva kiinteistö on viimeksi toiminut kiin-
teistöviraston toimistotiloina. 
 
Rakennuksen julkisivu on kokenut monia muutosvaiheita. Vuonna 1889 
torifasadia korotettiin, siihen lisättiin kaksi parveketta ja Helenankadun 
siipi korotettiin kauttaaltaan kerroksella. Pohjakerroksen ikkunat on 
vuoroin muutettu oviksi ja palautettu ikkunoiksi ja parvekkeita on enää 
yksi. Nykyinen ulkoasu on pääosin vuodelta 1889 ja edustaa runsasta 
uusrenessanssia. Interiööreistä mainittakoon pohjakerroksen arvokkaat 
ristiholvatut tilat, portaikkojen seinä- ja kattomaalaukset sekä kolman-
nen kerroksen juhlahuoneiden runsas kipsidekoraatio. Rakennuksen 
perustusten vahvistustyöt on tehty vuonna 1962. 
 
Kaupunginmuseon selvitys sisältää yksityiskohtaiset tiedot rakennuk-
sen historiasta, ja siinä tehdyistä muutoksista, korjaustöistä ja omistus-
suhteista sekä erittelyn suojeltavista rakennusosista. Suojelutavoitteek-
si kaupunginmuseo asettaa rakennuksen ulkoasun, alkuperäisten ra-
kenteiden, alkuperäisen ja siihen verrattavan kiinteän sisustuksen ja ti-
lakokonaisuuksien säilyttämisen ja tarvittaessa palauttamisen. 
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Yhdyskuntatekninen huolto 

 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. 
 

Maaperä Rakennuksen pihan poikki porttikäytävän kohdalla on ennen Ehren-
strömin asemakaavaa kulkenut Strandgatan. Mahdollinen pihatason 
kaivaminen vaatii arkeologisten tutkimusten suorittamista alueella en-
nen töiden aloittamista. 

 
3 
TAVOITTEET 
 

Kaupungintalokortteleiden aluetta pyritään muuttamaan kaupunkilais-
ten ja matkailijoiden monipuoliseen kulttuuri- ja virkistyskäyttöön. Ja-
lankulkuympäristöä parannetaan avaamalla korttelien sisäpihat yleisöl-
le sekä luomalla uusia julkisia kulkureittejä korttelien läpi. Kiinteistöjen 
pohjakerrosten tilojen tulisi olla yleisölle avoimia. 
 

4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Asemakaavan muutos mahdollistaa toimitilakäytössä (voimassa ole-
vassa asemakaavassa KTY) olevan tontin käyttötarkoituksen laajenta-
misen siten, että se sallii myös toimistokäytön. Lisäksi katuun rajoittu-
vat ensimmäisen kerroksen tilat tulee varata pääosin myymälä- ja/tai 
ravintolatiloiksi. 
 

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY) 
 
Tontti on osoitettu edelleen toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). 
Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, myymälä-, hotelli-, kou-
lutus- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja, va-
paa- ajan toimintaa palvelevia tiloja sekä toimistotiloja. Katuun rajoittu-
vat ensimmäisen kerroksen tilat tulee varata pääosin myymälä- ja/tai 
ravintolatiloiksi. Asemakaavan muutoksen rakennusoikeus on 1 986 + 
199 k-m² eli yhteensä 2185 k-m². Rakennusoikeus vastaa tontin nykyis-
ten rakennusten kerrosalaa lisättynä rauenneelle hotellihankkeelle 
myönnetyn rakennusluvan mukaisella 10 % lisärakennusoikeudella ra-
kennuksen ullakolle. Sisäpihan saa kattaa kevyellä lasikatteella ker-
rosalan lisäksi edellyttäen, että rakennussuojelu- ja paloturvallisuusnä-
kökohdat otetaan huomioon. Pihan tulee olla yleisölle avoin. Tonttite-
hokkuus on e = 2,28.  
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Liikenne ja pysäköinti 

 
Tontin autopaikkavelvollisuus on kaupunkisuunnittelulautakunnan 
hyväksymän laskentaohjeen mukaisesti enintään 1 autopaikka 500 
kerrosalaneliömetriä kohden. Tämä tarkoittaa enintään 4 autopaik-
kaa. Autopaikat tulee osoittaa lähialueen pysäköintilaitokseen. Kluu-
vin pysäköintilaitoksessa on tarvittaessa tilaa. Autopaikkoja ei saa si-
joittaa pihamaalle. 
 

Suojelukohteet 
 
Alue on jo nykyisessä asemakaavassa suojeltu historiallisesti, kult-
tuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti ar-
vokkaana. Tällä alueella ei suojeltaviksi määrättyjä rakennuksia, ra-
kennuksen osia, aitoja, ulkoportaita, muistomerkkejä, puurivejä tai 
kiveyksiä saa muuttaa, purkaa tai hävittää, niin että kohteen tai sen 
ympäristön rakennustaiteellinen arvo vähenee. Tällä alueella on en-
nen rakennusluvan myöntämistä pyydettävä lausunto Helsingin kau-
punginmuseolta ja varattava Museovirastolle tilaisuus lausunnon an-
tamiseen. 
 
Rakennus on suojeltu sr-1-merkinnällä. Rakennus on kulttuurihisto-
riallisesti merkittävä ja historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja kau-
punkikuvallisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksen 
nykyinen ulkoasu materiaaleineen, alkuperäiset tai niihin verrattavis-
sa olevat tilakokonaisuudet, rakenteet ja kiinteä sisustus tulee säilyt-
tää. Rakennus on korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava 
rakennuksen historialliset arvot säilyttävällä ja arkkitehtuurin omi-
naispiirteet palauttavalla tavalla. Suojelumääräys on säilytetty ennal-
laan. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 

Jätehuolto tulee sijoittaa rakennukseen pihan puolelle tai maanalai-
siin tiloihin. Huoltoautot pysähtyvät ajoradalla Helenankadulla. 
 
Pihatason kaivaminen vaatii arkeologisten tutkimusten suorittamista 
alueella ennen töiden aloittamista. 
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5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön  

 
Asemakaavan muutos tulee toteutuessaan lisäämään sekä monipuolis-
tamaan alueen käyttäjäkuntaa. Katutason avaaminen julkisille ja kau-
pallisille toiminnoille tulee rikastuttamaan kaupunkikuvaa ja elävöittä-
mään historiallista keskustaa. Kaavamääräyksin on turvattu rakennus-
suojelumääräysten toteutuminen. 

 
6 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaupunginhallitus päätti 13.6.2011 kehottaa kaupunkisuunnittelulauta-
kuntaa laatimaan tontin asemakaavan muutosehdotuksen siten, että 
rakennuksen käyttötarkoitus voi olla myös toimistokäyttö, katuun rajoit-
tuvia ensimmäisen kerroksen tiloja lukuun ottamatta.  
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin Kaupungintalokort-
teleiden osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 10.10.2011) sekä 
asemakaavan muutosluonnos. 

 
Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä 19.10.–9.11.2011 
kaupungin ilmoitustaululla, Pohjoisesplanadi 11–13, kaupunkisuunnitte-
luvirastossa sekä viraston nettisivuilla.  

 
Viranomaisyhteistyö  
 

Asemakaavan muutosluonnoksesta on saatu viisi hallintokuntien kan-
nanottoa.  
 
Hallintokeskuksella ja kulttuurikeskuksella ei ollut asiassa huomautet-
tavaa.  
 
Kaupunginmuseolla ei ollut huomautettavaa esitettyyn toimistokäytön 
mahdollistavaan käyttötarkoituksen lisäykseen. Kaupunginmuseo esitti 
edelleen kuten aikaisemmassa asemakaavan muutosvaiheessa vuon-
na 2007, että Lampan talon asemakaavasta tulee poistaa pihan katta-
misen mahdollistava merkintä ”v”. Lasikaton rakentaminen tulisi aiheut-
tamaan arvorakennukselle erittäin raskaita toimenpiteitä paloteknisten 



    9 
 
 
 
 
 
 

vaatimusten toteuttamiseksi, mikä käytännössä jo koettiin edellisen ho-
tellihankkeen yhteydessä. 
 
Talous- ja suunnittelukeskus piti asemakaavan muuttamista tarkoituk-
senmukaisena ja Helsingin elinkeinopolitiikan kehittämisvalintojen mu-
kaisena. Lampan talon ympäristöä on tarkoitus kehittää huomattavasti 
lähivuosien aikana ja esimerkiksi ohi kulkeva jalankulkuliikenne tullee 
lisääntymään. Kaavamääräysten tulisikin olla riittävän joustavat, jotta 
ne jatkossakin sallisivat Lampan talon tarkoituksenmukaisen käytön 
osana kehittyvää Eteläsataman aluetta. 
 
Helsingin kaupungin Liikennelaitos-liikelaitos (HKL) esitti lausunnos-
saan raitio- ja metroliikenteen häiriöttömään sujumiseen ja turvallisuu-
teen liittyviä seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon rakentamisen aikana. 
Asemakaavan muuttaminen ja rakentamishanke eivät myöskään saa 
aiheuttaa raitio- tai metrorataan kohdistuvia melutason alentamisvaati-
muksia. Jatkosuunnittelu ja rakentaminen tulee edetä vuorovaikutuk-
sessa liikennelaitoksen edustajien kanssa.   
 

Esitetyt mielipiteet 
 

Asemakaavan muutosluonnoksesta on esitetty kaksi mielipidettä ja 
saatu yksi nimettömänä lähetetty mielipidelausunto.  
 
Ruotsin suurlähetystö esittää useita hankkeen toteuttamiseen liittyviä 
yksityiskohtaisia huomautuksia. Asemakaavan muutosehdotukseen si-
sältyvää mahdollisuutta tehdä lähetystön tontin rajaseinään aukkoja ei 
tule sallia.  
 
Kruununhaan asukasyhdistys pitää kannatettavana tontin käyttötarkoi-
tuksen muuttamista siten että ylin kerros varataan asuinkäyttöön ja 
korkeintaan 50 % toimistokäyttöön. Lampan talon sijainti on Kruunun-
haan ja Katajanokan kannalta keskeinen, joten palvelu- ja kokoontu-
mistiloja koskevilta osin kaavaa ei ole syytä muuttaa.  
  
Nimettömänä lähetetyssä mielipidelausunnossa katsotaan, että Helsin-
gin kaupungin tulisi ensisijaisesti selvittää löytyykö Lampan talon kiin-
teistölle olemassa olevan kaavan mukaisen toiminnan jatkajaa, eli käy-
tännössä esimerkiksi uutta hotelliyrittäjää ravintoloineen joka oikeasti 
elävöittäisi ko. korttelialuetta Helsingin kaupungin alkuperäisen tavoit-
teen mukaisesti. Helsingin kaupungin ei tulisi alistua hintakeinottelijoi-
den tavoitteille vaan varmistaa että kortteli kunnostettaisiin entiseen 
loistoonsa arvokkaasti ja sen toiminta elävöittäisi aluetta. 
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7 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 13.12.2011 ja se päätti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä. 
 

Käsittely 
 
Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään seuraavasti: 
Kaavakarttaan, -merkintöihin ja -määräyksiin tehdään seu-
raavat muutokset: 
Rakennusoikeus kaavakartalla: 
1 986 + 199 (lisätty + 199) 
 
Merkinnät ja määräykset: 
1 986 + 199 (lisätty + 199) 
Poistetaan: "Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä" 
Korvataan: 
"Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa rakennusoikeuden 
kerrosalaneliömetreinä. Ensimmäinen luku osoittaa raken-
nusoikeuden, joka saadaan sijoittaa rakennuksen varsinai-
siin kerroksiin. Toinen luku osoittaa pääkäyttötarkoitusta 
palvelevien kokous- ja edustustilojen rakennusoikeuden, 
joka saadaan sijoittaa kadunvarsirakennuksen varsinaisten 
kerrosten yläpuoliseen ullakkotilaan sen estämättä, mitä 
asemakaavassa on muutoin määrätty rakennuksen suuri-
masta sallitusta kerrosluvusta." 
 
Sisällöllisesti vastaavat muutokset tehdään esityslistateks-
tiin ja kaavaselostukseen. 

 
 
Helsingissä 13.12.2011 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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KRUUNUNHAKA, POHJOISESPLANADI 5
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee ns. Lampan
taloa.  Tontti sijaitsee osoitteessa Poh-
joisesplanadi 5 (Kruununhaka, kortteli 4,
tontti 4).

Nykytilanne

Tontilla on voimassa asemakaava nro
11623 (saanut lainvoiman 11.01.2008).

Kaavan mukaan tontti on toimitilarakennus-
ten korttelialuetta (KTY). Rakennuksiin saa
sijoittaa julkisia palvelutiloja, myymälä-, ho-
telli-, koulutus- ja näyttelytiloja, kokoontu-
mistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä va-
paa-ajantoimintaa palvelevia tiloja. Katuun
rajoittuvat ensimmäisen kerroksen tilat tulee
varata pääosin myymälä- ja/tai ravintolati-
loiksi. Rakennus on suojeltu sr-1 merkinnäl-
lä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteelli-
sesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaana.
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Rakennus on ollut jo useita vuosia tyhjillään.

Mitä alueelle suunnitellaan

Asemakaavan muutoksen yhteydessä KTY-
merkintää laajennetaan niin, että se sallii
myös toimistotilojen sijoittamisen alueelle.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupungin
aloitteesta.

Maanomistus

Tontin omistaa Helsingin kaupunki.

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodel-
ta 2008  tontti on toimitilarakennusten kortte-
lialuetta.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Khs 2011-1044 (23/2011, 618 §)
Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunki-
suunnittelulautakuntaa laatimaan tontille
asemakaavan muutosehdotuksen siten, että
rakennusten käyttötarkoitus voi olla myös
toimistokäyttö, katuun rajoittuvia ensimmäi-
sen kerroksen tiloja lukuun ottamatta. Lisäk-
si kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta-
kuntaa harkitsemaan myös asumiskäyttöä
ylimmän kerroksen osalta.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia alueen toimintaan ja elävyyteen, yri-
tystoiminnan olosuhteisiin, rakennussuoje-
luun, kaupunkikuvaan, liikenteeseen ja naa-
puritonttien olosuhteisiin kaavan valmistelun
yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaa-
valuonnos on lähetetty seuraaville osallisille:

 alueen ja lähialueiden maanomistajat,
yritykset ja toimijat

 Kruununhaan asukasyhdistys, Kruunun-
hakaseura, Helsingin kaupunginosayh-
distysten liitto

 Helsingin Yrittäjät, Helsingin Leijona Oy
 Ruotsin suurlähetystö
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kiin-

teistövirasto, rakennusvirasto, liikennelai-
tos, kaupunginmuseo, kultturikeskus, ra-
kennusvalvontavirasto, talous- ja suun-
nittelukeskus, hallintokeskus, matkailu-
ja kongressitoimisto, pelastuslaitos

 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskus

Lisäksi aineisto on esillä 19.10.–9.11.:
 kaupungin ilmoitustaululla, Pohjoisespla-

nadi 11–13
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-

koulukatu 3, 1. krs aulassa
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt")

Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupun-
kisuunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen
viimeistään 9.11.2011 kirjallisesti osoittee-
seen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13) tai sähköpostilla helsin-
ki.kirjaamo(a)hel.fi tai faksilla (09) 655 783.

Mielipiteen voi esittää myös suullisesti kaa-
van valmistelijalle.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus olisi julkisesti nähtä-
villä loppuvuodesta 2011. Ehdotuksesta voi
tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.
Nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella
Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetis-
sa, Metrossa sekä viraston internet-sivuilla
(www.hel.fi/ksv).

Muistutuksiin vastataan kunnan perustellulla
kannanotolla. Se postitetaan osoitetietonsa
jättäneille. Samalla heille ilmoitetaan milloin
kaavaehdotus ja kunnan kannanotot muistu-
tuksiin ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan
käsiteltävänä. Tavoitteena on, että käsittely
olisi vuoden 2011 lopussa.

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston Internet-palvelusta:
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla.

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Pia Kilpinen
puhelin 09- 310 37349
sähköposti pia.kilpinen(a)hel.fi



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 14.12.2011

Kaavan nimi 1. Kruununhaka, tontti 4/4

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 10.10.2011

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 09112094

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,0957 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
0,0957

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,0957 100,0 2185 2,28    

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä 0,0957 100,0 2185 2,28    

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä            

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä          

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä 1 1986    



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,0957 100,0 2185 2,28    

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä 0,0957 100,0 2185 2,28    

KTY 0,0957 100,0 2185 2,28    

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä            

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä 1 1986    

Asemakaava 1 1986    



0

4

12
14

18-16

2

4

5
7

9

1
3

5

10

H
e
le

n
a
n
k
a
tu

4

3 9

1

1

1

Virastor k

Virastor k

Virastor k

Virastor k

Virastor k

kt

kt

kt

kt

all

8

2

4

1

9

kt

2 6

2 8

4

sr-1

 ### 

4

 ## v

a
b

v

KTY
1986

+199

ALEKSANTERINKATU

POHJOISESPLANADI

NORRA ESPLANADEN

H
E

L
E

N
A

N
K

A
T

U
H

E
L

E
N

E
G

A
T

A
N

YH

AL
5

8

9

9

2

1

YHL

4
sr

sr

sr

sr

sr

sr sr

sr

sr

sr

sr sk

sk

1

 

3

18300

5
0
3
0
0

0
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kartläggning:

alue/område:

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto

Baskartan fyller föreskrifterna i förordningen n:r 1284/1999

SS

n:o/n:r

Helsingfors stads fastighetskontors stadsmätningsavdelning

25 m
1:500 
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9/2011     

37/11     
29.9.2011 
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dipl.ins/dipl.ing. (1284/1999   9)
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Höjdsystem: NN
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2

1

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella

oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,

rakennuksen tai sen osan suurimman

sallitun kerrosluvun.

ASEMAKAAVAMERKINN˜T JA

-M˜˜R˜YKSET

Rakennuksen vesikaton yläpuolelle ei saa

rakentaa konehuoneita tai muita rakennel-

mia.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle

on laadittava erillinen tonttijako.

Rakennusala.

Osa-alueen raja.

Tontin käyttöön on rakennettava enintään

seuraavat autopaikkamäärät:

 

- 1 ap/500 m2 kerrosalaa

 

Autopaikat tulee osoittaa lähialueen

pysäköintilaitokseen.

 

Autopaikkoja ei saa sijoittaa pihamaalle.

Jätehuolto tulee sijoittaa rakennukseen

pihan puolelle tai maanalaisiin tiloihin.

Tonttien väliseen rajaseinään saa tehdä

aukkoja välille a-b.

Pihatason kaivaminen vaatii arkeologisten

tutkimusten suorittamista alueella ennen

töiden aloittamista.

Pihalta tulee voida järjestää kulkuyhteys

tontin 2 pihalle.

Alue on historiallisesti, kulttuurihistorialli-

sesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkiku-

vallisesti arvokas. Tällä alueella ei suojelta-

viksi määrättyjä rakennuksia, rakennuksen

osia, aitoja, ulkoportaita, muistomerkkejä,

puurivejä tai kiveyksiä saa muuttaa, purkaa

tai hävittää, niin että kohteen tai sen ympä-

ristön rakennustaiteellinen arvo vähenee.

Tällä alueella on ennen rakennusluvan

myöntämistä pyydettävä lausunto Helsin-

gin kaupunginmuseolta ja varattava Museo-

virastolle tilaisuus lausunnon antamiseen.

Lasikatteen rakennusala. Pihan saa kattaa

kevyellä lasikatteella suurimman sallitun

rakennusoikeuden lisäksi edellyttäen, että

rakennussuojelu- ja paloturvallisuusnäkö-

kohdat otetaan huomioon. Lasikatetun

pihan tulee olla yleisölle avoin.

Toimitilarakennusten korttelialue.

Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelu-

tiloja, myymälä-, hotelli-, koulutus- ja näyttely-

tiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintola-

tiloja, vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja

sekä toimistotiloja. Katuun rajoittuvat ensim-

mäisen kerroksen tilat tulee varata pääosin

myymälä- ja/tai ravintolatiloiksi.

Kaava-alue sisältyy valtakunnallisesti mer-

kittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön

(RKY 2009, Helsingin Kauppatori raken-

nuksineen).

Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa raken-

nusoikeuden kerrosalaneliömetreinä. Ensim-

mäinen luku osoittaa rakennusoikeuden, joka

saadaan sijoittaa rakennuksen varsinaisiin

kerroksiin. Toinen luku osoittaa pääkäyttötar-

koitusta palvelevien kokous- ja edustustilojen

rakennusoikeuden, joka saadaan sijoittaa

kadunvarsirakennuksen varsinaisten kerros-

ten yläpuoliseen ullakkotilaan sen estämättä,

mitä asemakaavassa on muutoin määrätty

rakennuksen suurimmasta sallitusta kerros-

luvusta.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus,

joka on historiallisesti, rakennustaiteellisesti

ja kaupunkikuvallisesti arvokas. Rakennusta

ei saa purkaa. Rakennuksen nykyinen ulko-

asu materiaaleineen, alkuperäiset tai niihin

verrattavissa olevat tilakokonaisuudet, raken-

teet ja kiinteä sisustus tulee säilyttää. Raken-

nus on korjaus- ja muutostöiden yhteydessä

korjattava rakennuksen historialliset arvot

säilyttävällä ja arkkitehtuurin ominaispiirteet

palauttavalla tavalla.

KTY

4    

4  

1986  

 ### 

v

a b

s s s

+199  

sr-1



Ote maakuntakaavasta
Kruununhaka kortteli 4 tontti 4
Liite kaavaan nro 12094 / 13.12.2011

Ote maakuntakaavasta
Kruununhaka kortteli 4 tontti 4
Liite kaavaan nro 12094 / 13.12.2011



Ote Yleiskaava 2002:sta
Kruununhaka kortteli 4 tontti 4
Liite kaavaan nro 12094 / 13.12.2011

Ote Yleiskaava 2002:sta
Kruununhaka kortteli 4 tontti 4
Liite kaavaan nro 12094 / 13.12.2011



Ote ajantasa
Kruununhaka kortteli 4 tontti 4
Liite kaavaan nro 12094 / 13.12.2011

Ote ajantasa-asemakaavasta
Kruununhaka kortteli 4 tontti 4
Liite kaavaan nro 12094 / 13.12.2011
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