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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.01.2018 § 3

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

08.01.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 24.10.2017 § 161

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Hankenumero 2481_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 11.4.2017 päivätyn ja 24.10.2017 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12446 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin 8189 tonttia 4 ja ka-
tualuetta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
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luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laituril-
la, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

  

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 30.08.2017 § 15

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Hankenumero 2481_4

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12446 pohjakartan 
kaupunginosassa 8 Katajanokka. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Asemakaavan numero: 12446
Kaupunginosa: 8 Katajanokka
Kartoituksen työnumero: 1/2017
Pohjakartta valmistunut: 11.1.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Kaupunginmuseo 3.7.2017

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Kaupunginmuseota on pyydetty antamaan lausuntonsa Katajanokalla 
osoitteessa Kanavakatu 14 sijaitsevaa tonttia koskevasta, 11.4.2017 
päivätystä asemakaavan muutosehdotuksesta ja asemakaavaselostuk-
sesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukai-
sesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esit-
tää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Katajanokalla Kanavakatu 14:ssä sijait-
sevaa, korttelin 8189 tonttia 4, kiinteistöä ja katualuetta, joka sijoittuu 
Kanavakadun, Mastokadun ja Katajanokanlaiturin rajaamalle alueelle. 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa liike- ja toimisto-
rakennuksen ja kaupunkiaukion rakentaminen tontille. Tontille on tar-
koitus sijoittaa myös Katajanokalle suunnitellun maanalaisen pysäköin-
tilaitoksen sisäänajo, pystykuilut ja muut rakenteet, jotka on tarkoitus 
integroida suunniteltavaan uudisrakennukseen. Suunnitelman lähtö-
kohtana on alueen kaupunkirakenteen eheyttäminen.
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Kaupunginmuseo on 10.10.2016 antanut lausuntonsa Kanavakatu 
14:ää koskevan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmavaiheessa. Kyseisessä lausunnossaan kaupunginmuseo korosti 
paikan rakentumisen vaiheita osana Katajanokan sataman historiaa. 
Suunnittelualue kuuluu myös Museoviraston inventoinnissa valtakun-
nallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009) 
arvotettuun kokonaisuuteen Katajanokan vanha osa. Osana valtakun-
nallisia alueidenkäyttötavoitteita kyseinen kulttuuriympäristöinventointi 
osaltaan ohjaa alueen kaavoitusta ja käyttöä. Lisäksi alue sijaitsee 
edelleen voimassa olevassa yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi määri-
tellyllä alueella, jota tulee kehittää siten, että sen arvot ja ominaisuudet 
säilyvät. Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo piti tärkeänä, että 
myös Kanavakatu 14:n tontilla jatketaan Katajanokan satama-alueella 
vuosikymmeniä noudatettuja suunnitteluperiaatteita laiturinsuuntaisen 
sommittelun, materiaalien ja korkeuden suhteen. 

Edellisessä lausunnossaan kaupunginmuseo totesi, että uudisraken-
nuksen rakennusala tulee mahdollisimman eheän kaupunkirakenteen 
luomiseksi määrittää naapuritontilla sijaitsevan Suomen Elokuvasäätiön 
käytössä olevan kaksikerroksisen, vuodelta 1897 olevan ja sr-2-merkin-
nällä suojellun makasiinirakennuksen koordinaatiston ja linjojen mukai-
seksi. Kaupunginmuseo esitti myös, että tutkittaisiin vielä vaihtoehtoa, 
jossa Kanavakatu 14:n uudisrakennus jäisi edes kerrosta esitettyä ma-
talammaksi, jolloin se paremmin ottaisi huomioon naapuruston raken-
nusten mittakaavan ja korkeuden. Vaikka kyseisen korttelin on alun pe-
rin täyttänyt yksi rakennus, piti kaupunginmuseo tärkeänä myös tontin 
luoteispäähän esitetyn näkymälinjan määrittämistä kaavaan, mikäli uu-
disrakennuksesta tulee selvästi naapurustoaan korkeampi. Lisäksi to-
dettiin, että asemakaavassa tulee määritellä uudisrakennuksen julkisi-
vujäsentelyn ja siinä käytettävät materiaalit ympäristöään kunnioittavik-
si ja huomioon ottaviksi.

Esillä olevassa asemakaavan muutosehdotuksessa Kanavakatu 14:n 
tontti on määritelty toimitilarakentamisen korttelialueeksi KL-1. Raken-
nuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku on viisi eli kerrosta vä-
hemmän kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen viitesuunni-
telmassa esitetty kuusi. Uudisrakennukselle on esitetty seuraavia mää-
räyksiä, joilla pyritään varmistamaan uudisrakennuksen sopivuus ym-
päristöönsä: ”Rakennuksen sovittamiseen kaupunkikuvaan ja olemas-
sa oleviin rakennuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennus tu-
lee suunnitella siten, että se sijainniltaan, mittasuhteiltaan, muodoltaan, 
materiaaleiltaan ja väreiltään soveltuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen ympäristöön ja katutilaan. Rakennus tulee suunnitella korkeata-
soisesti ja toteuttaa laadukkaasti. Rakennuksen julkisivumateriaalin tu-
lee olla perinteisen värinen punainen, paikalla muurattu, poltettu savitii-
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li. Rakennuksessa tulee olla tasakatto. Kattopinnan on oltava viherkat-
toa.” Tontin rakentamattomille osille on esitetty seuraavia määräyksiä: 
”Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, on istutettava 
puin ja pensain tai rakennettava aukioiden laatutasoon. Pintamateriaa-
lien on oltava laadukkaita. Pintamateriaalivalinnoissa on huomioitava 
esteettömyys. Katajanokanlaiturin varren kaupunkiaukio tulee rakentaa 
erillisen suunnitelman mukaan korkeatasoiseksi, yhtenäiseksi ja turval-
liseksi kokonaisuudeksi. Tontteja ei saa aidata.”

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että sen aiemassa 
lausunnossa esittämät huomiot on otettu huomioon. Asemakaavassa 
on nostettu esiin suunnittelualueen valtakunnallinen merkittävyys ja sen 
suunnittelulle asettamat erityisvaatimukset osana Katajanokan kulttuu-
rihistoriallisesti huomattavan arvokasta kokonaisuutta ja sen lounaa-
seen ja etelään avautuvaa merellistä julkisivua. Uudisrakennuksen kor-
kea laatu ja soveltuvuus ympäristöönsä on pyritty varmistamaan monin 
erilaisin kaavamääräyksin. Kaupunginmuseolla ei ole näin ollen huo-
mautettavaa Kanavakatu 14:n asemakaavan muutosehdotukseen.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 16.05.2017 § 61

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Katajanokan (8.ko) ase-
makaavan muutoksesta nro 12446, Kanavakatu 14.

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaava-asiassa.

Rakennuksen paloturvallisuusratkaisut tulee hyväksyttää pelastuslai-
toksella jatkosuunnittelun yhteydessä rakennuslupavaiheessa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Rakennusvirasto 16.5.2017

HEL 2015-001868 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa Kataja-
nokan (8.ko) asemakaavan muutoksesta nro 12446. Kanavakatu 14. 
Määräaika on 25.5.2017 mennessä.

Muutos koskee tonttia. Huoltoaseman tilalle kaavoitetaan toimitilatontti 
Kanavakadun varteen. Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asi-
aan.

Rakennusvirasto 29.9.2016

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 173

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Ksv 2481_4, karttaruutu 672498

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 11.4.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12446 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 8. kaupun-
ginosan (Katajanokka) korttelin 8189 tonttia 4 ja katualuetta.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

  

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot.

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä.

http://www.hel.fi/ksv
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 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12446 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi
Janne Prokkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 30.9.2016

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Geoteknisellä osastolla ei ole huomauttamista koskien osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa 1064-00/16 asemakaavan muutokseen Kanava-
katu 14 (Katajanokka, 8.ko).

Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817

ilkka.satola(a)hel.fi


