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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa asuntojen ja lähetystön tilojen
rakentamisen kulttuurihistoriallisesti merkittäviin rakennuksiin,
jotka aiemmin on osoitettu kirkollisten hallintorakennusten kortteli-
alueeksi ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Lähetystön alue
erotetaan omaksi tontikseen, jolloin muodostuvat uudet tontit
147/12 ja 13. Kaavamuutoksella suojellaan kaikki suunnittelualu-
een rakennukset. Suojelumääräykset tarkistetaan vastaamaan
kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan kokonai-
suuden arvoa.

Muutosalueen pinta-ala on 5 940 m². Kaavassa osoitetaan raken-
nusoikeutta 14 340 k-m², josta kokonaan uutta kerrosalaa on
6 946 k-m². Uutta asuinkerrosalaa osoitetaan 11 229 k-m² ja lähe-
tystökäyttöön tarkoitettua kerrosalaa 1 630 k-m². Rakentamatto-
mat ullakot otetaan pääosin käyttöön. Tonttitehokkuus asuinker-
rostalojen korttelialueella on e = 4 ja lähetystön tontilla e = 3,2.
Kadun varteen tulee rakentaa kivijalkoihin liike-, myymälä- tai toi-
mistotilaa yhteensä 485 k-m². Uudet autopaikat sijoitetaan Sata-
makadun alle pysäköintilaitokseen tai muuhun ulkopuoliseen py-
säköintilaitokseen. Sisäpihoilla ei saa olla autopaikkoja.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on aloitettu tontin omistajan aloitteesta.

Asemakaavan muutos on laadittu hakijan teettämän viitesuunni-
telman pohjalta. Luonnosvaiheen jälkeen viitesuunnitelmaa on
tarkennettu muun muassa kerrosalojen ja autopaikkamäärän
osalta. Luonnosvaiheessa yhtenä vaihtoehtona ollut lähetystö-
käyttö Wavulinin talossa (os. Satamakatu 9) on varmistumassa ja
viitesuunnitelmaa on päivitetty myös tältä osin.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan
muutosluonnos on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitteluviras-
tossa, kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila Laiturilla sekä kau-
pungin ilmoitustaululla kaupungintalolla.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksy-
mistä.
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Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä, ja siitä saa-
tiin lausunnot. Muistutuksia ei esitetty. Kaavakarttaan on tehty vä-
häisiä teknisiä muutoksia, jotka eivät vaikuta kaavaehdotuksen
sisältöön.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kirkkohalli-
tuksen toimistokäytössä olleiden tilojen muuttaminen asunnoiksi
ja lähetystön käyttöön. Tavoitteena on samalla turvata kulttuuri-
historiallisesti merkittävän kokonaisuuden kaupunkikuvalliset ja
rakennustaiteelliset arvot tarkistamalla alueen rakennusten suoje-
lumerkinnät.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 5 940 m2.

Kaavassa osoitetaan rakennusoikeutta 14 340 k-m², josta koko-
naan uutta kerrosalaa on 6 946 k-m². Uutta asuinkerrosalaa osoi-
tetaan 11 229 k-m² ja lähetystökäyttöön tarkoitettua kerrosalaa
1 630 k-m². Rakentamattomat ullakot otetaan pääosin käyttöön.
Kadun varteen tulee rakentaa kivijalkoihin liike-, myymälä- tai toi-
mistotilaa yhteensä 485 k-m². Maan alle saa tontilla rakentaa au-
topaikkoja, asumista palvelevia aputiloja sekä varasto-, huolto- ja
teknisiä tiloja asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. Satama-
kadun alle mahdollistetaan uuden maanalaisen pysäköintilaitok-
sen rakentaminen noin 60 autolle. Maanalaisten tilojen pinta-ala
kaavassa on yhteensä noin 2 749 m².

Korttelialueet
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Asuinkerrostalojen korttelialue, joka on
kulttuurihistoriallisesti arvokas (AK/s)

Nykyisellä korttelin 147 tontilla 9 sijaitseville rakennuksille osoite-
taan omat tontit, jolloin muodostuvat tontit 147/12 ja 13.

Tonttien 147/11 ja 13 käyttötarkoitus muuttuu kirkollisten hallinto-
ja virastorakennusten korttelialueesta (YKH) asuinkerrostalojen
korttelialueeksi, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas (AK/s).
Tontin 147/7 käyttötarkoitus muuttuu asuinkerrostalojen kortteli-
alueesta (AK) asuinkerrostalojen korttelialueeksi, joka on kulttuuri-
historiallisesti arvokas (AK/s). Tontilla on erikseen merkitty kerros-
ala, joka tulee ensimmäisessä kerroksessa varata liiketilaksi. Kel-
lariin saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi sijoittaa apu-
tiloja sekä varasto-, huolto- ja teknisiä tiloja. Myös ullakoiden suu-
rin sallittu kerrosala on osoitettu kaavassa.

Kaikki korttelialueen rakennukset on merkitty suojelumerkinnällä.
Käyttötarkoituksen muutosta on tutkittu viitesuunnitelmassa, jossa
suunnittelun lähtökohtana on ollut kulttuurihistoriallisten arvojen
vaaliminen. Kerrosten lukumäärä on merkitty pääasiassa ole-
massa olevan tilanteen mukaiseksi. Rakennusalueiden rajat seu-
raavat tarkasti toteutunutta tilannetta. Ullakoille sallittu rakennus-
oikeus on laaditussa kaavassa annettu erikseen. Tontilla 11 saa
kuudenteen kerrokseen rakentaa kaavakartassa annetun kerros-
alan lisäksi parvia asuinkäyttöön. Tontilla 7 ullakon rakennusala ja
sallittu asuntojen lukumäärä on määritelty ja ullakko tulee toteut-
taa alkuperäisistä rakenteista irrallisena tilana, jonka ulkopuolella
alkuperäisiä rakenteita säilytetään ja jätetään näkyviin.

Piha-alue on kunnostettava leikki- ja ulko-oleskelualueeksi ympä-
ristöön sopivia istutuksia ja materiaaleja käyttäen. Autopaikkoja ei
saa sijoittaa pihamaalle.

Lähetystörakennusten korttelialue, joka on
kulttuurihistoriallisesti arvokas (YH/s)

Osoitteessa Satamakatu 9 sijaitsevalle rakennukselle osoitetaan
oma tontti. Muodostuvan tontin 147/12 käyttötarkoitus muuttuu
kirkollisten hallinto- ja virastorakennusten korttelialueesta (YKH)
lähetystörakennusten korttelialueeksi, joka on kulttuurihistorialli-
sesti arvokas (YH/s). Tontille saa sijoittaa vieraan valtion edusta-
miseen tarkoitettuja rakennuksia sekä tarpeellisia virka-asuntoja.
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Kaavan merkitty kerrosala on 1 490 k-m². Ullakolle saa lisäksi ra-
kentaa 140 k-m² käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Kellariin saa
sijoittaa aputiloja sekä varasto-, huolto- ja teknisiä tiloja asema-
kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. Tontin autopaikat (10 kpl) si-
joitetaan tontille 147/13 pihakannen alapuoliseen pysäköintilaitok-
seen, jonne varataan oma osasto lähetystön käyttöön.

Tontilla sijaitseva rakennus on kolmikerroksinen rakennustaiteelli-
sesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas
rakennus ja sen uudesta käyttötarkoituksesta on laadittu viite-
suunnitelma asemakaavoituksen tueksi. Uusi käyttötarkoitus sopii
hyvin rakennuksen arvolle ja tukee vaalittavien ominaispiirteiden
säilymistä. Asemakaava mahdollistaa luonnossuunnitelman
(15.6.2015) mukaisten muutosten tekemisen rakennuksen vesi-
kattoon sekä tarvittavat oviaukot rakennuksen pohjakerrokseen.

Liikenne ja pysäköinti

Uuteen Satamakadun alle rakennettavaan pysäköintilaitokseen
rakennetaan autopaikat 58 autolle. Osa autopaikoista (yht. noin
20) sijoittuu tontille 13 pihakannen alle olemassa oleviin pysäköin-
titiloihin (map), joihin toteutetaan lähetystölle oma suljettu osasto
kymmenelle autolle. Uusi ajoyhteys pysäköintitiloihin osoitetaan
Satamakadulta Wavulinin talon (tuleva lähetystö) ja Satamakatu
11 rakennuksen välistä tontilla 13. Lisäksi mahdollistetaan auto-
hissin rakentaminen Luotsikadun varteen tontille 13. Uusi kadun
alle sijoittuva pysäköintilaitos (mapl) on maan alla yhteydessä ole-
massa olevaan pihakannen alaiseen laitokseen, jonka kautta uu-
teen osaan ajetaan. Maanalaisille tiloille on kaava-alueella varattu
yhteensä 2 749 m². Autopaikkoja ei saa sijoittaa sisäpihoille.

Autopaikkojen määrät ovat:
- asunnot vähintään 1 ap /135 k-m²
- liiketilat enintään 1 ap /150 k-m²

Jos autopaikkoja ei nimetä, voidaan paikkamäärää pienentää
10 %. Autopaikkoja ei saa sijoittaa pihoille. Autopaikat saa kaa-
vassa osoitettujen maanalaisten pysäköintitilojen sijaan sijoittaa



5

myös kaava-alueen ulkopuoliseen pysäköintilaitokseen, joka on
enintään 500 merin päässä. Määräyksellä mahdollistetaan kaava-
alueen autopaikkojen osoittaminen tällä hetkellä suunnitteilla ole-
vasta Katajanokan maanalaisesta pysäköintilaitoksesta. Pysä-
köintipaikkojen osoittaminen yleisestä pysäköintilaitoksesta edel-
lyttää rakennuslupavaiheessa sopivaa aikataulua laitoksen val-
mistumisen suhteen sekä rakennusvalvonnan edellyttämää pitkä-
aikaista sopimusta autopaikkojen vuokrasta.

Pyöräpaikkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 30 m² tai 4 pp /
asunto. Pyöräpaikkoja on sijoitettu hankkeen luonnossuunnitel-
massa kellaritiloihin (128 kpl), maantasokerrokseen (28 kpl), ka-
tokseen (16 kpl) ja pihalle (56 kpl). Lisäksi Luotsikatu 1:ssä on va-
rattu pyöröpaikkoja maantasokerrokseen (21 kpl). Kaavamääräyk-
sen mukaisesti vähintään puolet pyöräpaikoista sijaitsevat sisäti-
loissa.

Palvelut

Luotsikatu 1:ssä ja 1a:ssa sijaitseviin rakennuksiin (tontit 147/7 ja
13) ensimmäiseen kerrokseen osoitetaan liiketilaa yhteensä 485
k-m².

Suojelukohteet
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Kaava-alueen kaikki rakennukset on merkitty suojelumerkinnällä.
Rakennukset tonteilla 147/7 ja 12 suojellaan sr-1 merkinnällä. Ra-
kennukset tonteilla 147/11 ja 13 suojellaan sr-2 merkinnällä. Sr-1
merkittyjen rakennuksen vaalittavat arvot ja säilytettävät ominais-
piirteet on tarkasti lueteltu suojelumääräyksessä ja niiden osalta
on myös annettu ullakon rakentamista ja julkisivun aukkomuutok-
sia koskevia määräyksiä. Sr-2-merkittyjen rakennusten osalta on
erikseen lueteltu suojeltavat sisätilat. Kaikissa rakennuksissa voi-
daan suojelumerkinnät huomioon ottaen tehdä käyttötarkoituksen
muutosten edellyttämiä muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöitä
rakennusten arvo ja erityisesti suojeltavat ominaispiirteet huomioi-
valla tavalla. Myös uudisosien rakentaminen sallitaan kunhan
muutokset ja uudisosat muodostavat alkuperäistä arkkitehtuuria
kunnioittavan ja tasapainoisesti täydentävän kerrostuman. Lupa-
hakemukseen tarvitaan liitteeksi asiantuntijan laatima rakennus-
historiaselvitys, josta ilmenevät rakennuksen arvot on otettava
huomioon. Muutoksiin liittyvissä rakennustöissä tulee tehdä yh-
teistyötä museoviranomaisen kanssa. Tällä hetkellä maakuntamu-
seon toimivalta on kaupunginmuseolla.

Ekologinen kestävyys

Kaava-alueen rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä
ja niiden suojelumerkinnät on tarkistettu asemakaavan muutoksen
yhteydessä. Suojelumääräykset rajoittavat rakennusten rakentei-
siin ja rakennusosiin kohdistuvat energiatehokkuutta lisääviä pa-
rannuksia. Rakennusosia pakottavaista syistä uusittaessa voi-
daan joitakin energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä kenties
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harkita. Myös teknisten järjestelmien uusiminen tulee toteuttaa
suojeluarvojen näkökulmasta hyväksyttävällä tavalla.

Asemakaavan muutosaluetta on käytetty kehitteillä olevan
MALTTI - matalahiilisen aluekehityksen tukityökalun testaami-
seen. Kaava-alueen luonteen (valmiiksi rakennettu ympäristö,
suojellut rakennukset) vuoksi suunnittelussa ei ole voitu tehdä sel-
laisia linjauksia, joilla voitaisiin ratkaisevasti vaikuttaa alueen
päästökertymään.

Verrattaessa asemakaavan mukaista tilannetta kuvitteelliseen
vaihtoehtoon, jossa rakennukset rakennettaisiin kokonaan uudes-
taan, kiinnittyi huomio erityisesti uudisrakentamisesta aiheutuvaan
hiilipiikkiin alueen toteuttamisvaiheessa. Toisaalta laskelmissa ei
ilmeisesti voi ollenkaan huomioida rakennusten käyttötarkoituksen
aiheuttaman remontin tuottamaa hiilikuormaa, joka kuitenkin jää
käytännössä hyvin pieneksi verrattuna uudisrakentamiseen. Tu-
loksista voi tästä huolimatta vetää karkean johtopäätöksen, jonka
mukaan kymmenen vuoden aikajänteellä uudisrakentamisen ai-
heuttama hiilipäästöjen määrä olisi lähes kolminkertainen vanhan
rakennuskannan käyttötarkoituksenmuutokseen verrattuna. Mata-
laenergiarakentamisen pienet kulutuksen aikaiset päästöt eivät
tällä aikajänteellä juurikaan ehdi tasoittamaan eroa.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kadun alle sijoittuvan maanalaisen pysäköintilaitoksen toteuttami-
nen edellyttää johtosiirtoja sekä alueella olemassa olevien kiin-
teistöjen tonttiliitosten muutoksia. Maanalaisten tilojen kuivatus -
ja jätevedet tulee johtaa tarvittaessa kiinteistökohtaisella pump-
paamolla yleiseen viemäriverkostoon.

Satamakadun alapuolisen pysäköintilaitoksen rakentaminen, ym-
päristön ennallistaminen ja Satamakadun alapuolisen tilan käyttä-
minen pysäköintilaitoksena ei ilman hankkeiden osapuolten vä-
listä erillistä sopimusta saa aiheuttaa kaupungille kustannuksia.

Maaperä, kallioperä, pohjavesi, rakennettavuus ja pilaantuneisuuden kunnostaminen
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Käyttöhistorian ja lähiympäristössä tehtyjen pilaantuneisuusha-
vaintojen vuoksi kaivutöissä on varauduttava kiinnittämään huo-
miota mahdollisiin viitteisiin maaperän pilaantuneisuudesta. Tar-
vittaessa on otettava yhteyttä Helsingin kaupungin ympäristökes-
kukseen.

Pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa, asemakaavassa on
määräys pohjaveden pinnan säilyttämisestä työn aikana ja loppu-
tilanteessa. Maanalaiset rakenteet tulee tehdä vesitiiviinä raken-
teena.

Satamakadun alapuolisen pysäköintilaitoksen ja YH/s-korttelin
kohdalla kellareita, muita maanalaisia rakenteita, ankkureita tai
louhintoja ei saa ulottaa tason -9,0 alapuolelle.

Satamakadun alle rakennettavan maanalaisen pysäköintilaitoksen
lattian taso saa olla tasolla noin -2,0. Pysäköintilaitoksen suunnit-
telussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon Helsingin kau-
pungin rakennusviraston ohje yleisten alueiden alle tehtävien ra-
kenteiden suunnitteluun liittyen.

Pelastusturvallisuus

Pihan puolella hätäpoistumistiet toteutetaan kevyin porrasratkai-
suin. Liitteessä 7 tekniset selvitykset on esitetty pelastustiekaavio.
Jatkosuunnittelussa tulee riittävässä laajuudessa ottaa huomioon
pelastusturvallisuus ja varmistaa ajoyhteyksien mitoituksen riittä-
vyys pelastusajoneuvoille.



9

Esteettömyys

Alue on esteettömyydeltään normaalia aluetta. Vanhoissa suojel-
luissa rakennuksissa täysin esteettömien porrashuoneiden toteut-
taminen on vaikeaa ja usein mahdotonta muun muassa sisään-
käyntien yhteydessä olevien porrasaskelmien vuoksi.

Vaikutukset

Kaavan toteuttaminen lisää asuntotarjontaa Helsingin ydinkeskus-
tan välittömässä läheisyydessä raideliikenteen verkoston piirissä.
Samalla toimitilan ja työpaikkojen määrä alueella vähenee, millä
saattaa olla negatiivisia vaikutuksia lähistöllä sijaitsevien kivijalka-
myymälöiden ja ravintoloiden kannattavuuteen. Lähetystön sijoit-
tuminen asumispainotteiseen kortteliin tukee toiminnoiltaan moni-
puolisen kaupunkiympäristön säilymistä. Luotsikadun ja Satama-
kadun kulmassa säilyvät katutasoon sijoittuvat liike- ja toimistotilat
mahdollistavat kaupallisten lähipalveluiden säilymisen kaava-alu-
eella. Asemakaavan muutos luo edellytykset turvallisen ja terveel-
lisen ympäristön jatkosuunnittelulle.

Vaikutukset kaupunkikuvaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön
ja rakennussuojeluun

Asemakaavalla turvataan kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuval-
lisesti merkittävän kokonaisuuden säilyminen. Kaavaratkaisun
mahdollistamat muutokset eivät merkittävästi heikennä rakennus-
ten arvoa tai muuta rakennetun ympäristön vaalittavia ominaispiir-
teitä.

Lähetystörakennuksen esteettömän sisäänkäynnin rakentaminen
muuttaa järjestelyitä katualueella, jolle rakennetaan uusi porras ja
luiska pääovelle. Rakennuksen seinustalle katualueelle rakenne-
taan alue, jolla oleskelua ja liikkumista halutaan rajoittaa. Ajokais-
tan reunaan lähetystörakennuksen kohdalle sijoitetaan pollareita
turvallisuussyistä. Näillä ratkaisuilla on vaikutuksia kaupunkiku-
vaan.

Tallbergin talon (os. Luotsikatu 1) ullakon rakentamiseen liittyvät
rajoitteet turvaavat säilyneen ja vaikuttavan kattorakenteen säily-
misen ja alkuperäisen rakentamattoman ullakon tunnelman osit-
taisen säilymisen.
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Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Asemakaavan toteuttaminen vaatii teknisen huollon verkoston
johtosiirtoja sekä tonttiliitosten uusimista, joka toteutuessaan pa-
rantaa verkoston toimintavarmuutta teknisten verkostojen osien
uusimisen myötä. Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen
liikennemääriin. Pelastusreittikaavion mukaisten nostopaikkojen
kohdalta täytyy kieltää kadunvarsipysäköinti. Kadunvarren asu-
kaspysäköintipaikkoja häviää noin 3 6 kpl.

Lähetystörakennuksen pääsisäänkäynnin järjestelyt kaventavat
jalankululle varatun kadun osuutta Satamakatu 9 rakennuksen
edustalla.

Vaikutukset esteettömyyteen

Lähetystökäyttöön varatun rakennuksen esteetön saavutettavuus
paranee kun sen sisäänkäynnin järjestelyt uusitaan. Toisaalta ka-
tualueelle viitesuunnitelmassa osoitetut pollarit heikentävät jalan-
kulun esteettömyyttä. Uusillakaan hisseillä ei useinkaan voida
tuottaa täysin esteetöntä yhteyttä rakennettaviin asuntoihin.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttamisen edellyttämät teknisen huollon ver-
koston johtosiirrot, olemassa olevien kiinteistöliittymien muutokset
sekä katujen muutos- ja rakennustöiden kustannusarvio ilman ar-
vonlisäveroa on noin 600 000 euroa. Hankkeeseen ryhtyvä vas-
taa toteuttamisen aiheuttamista kustannuksista täysimääräisesti.

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille merkittäviä kustan-
nuksia.

Helsingissä 28.6.2016

Annukka Lindroos















Hankenro 2481_2
HEL 2013-015068

6.8.2014 Oas 1170-00/14 1 (4)

KATAJANOKKA, SATAMAKATU 7–11
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee
korttelin 147 tontteja 7, 9 ja 11
sekä tonttien edessä olevaa
Satamakadun katualuetta.
Alue sijaitsee Tove Janssonin
puiston laidalla rajautuen
Luotsikatuun, Laivastokatuun,
kortteliin 139 sekä korttelin
147 muihin asuintontteihin.

Nykytilanne

Alue on osa valtakunnallisesti
merkittävää rakennettua kult-
tuuriympäristöä (RKY 2009,
Katajanokan vanha osa). Alu-
een rakennukset muodostavat
Tove Janssonin puiston äärel-
lä merkittävän kaupunkikuval-
lisen kokonaisuuden, joka ker-
too 1800-luvun loppupuolen ja
1900-luvun alun rakentamista-
vasta ja arkkitehtuurista sekä
helsinkiläisestä teollisuushisto-
riasta. Erityisesti arkkitehtien
Gesellius, Lindgren ja Saari-
nen suunnittelema Tallbergin
talo (os. Luotsikatu 1) on ra-
kennustaiteellisesti, historialli-
sesti ja kaupunkikuvallisesti
huomattavan arvokas raken-
nus ja sen ominaispiirteet ovat
hyvin säilyneet. Myös muilla
alueen rakennuksilla on suoje-
luarvoja. Rakennukset ovat
juuri tyhjentyneet Kirkkohalli-
tyksen toimistokäytöstä.
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Mitä alueelle suunnitellaan

Alueelle on valmisteilla asemakaavan muutos, jolla rakennukset on tarkoitus muuttaa pääasi-
assa asuinkäyttöön. Osoitteessa Satamakatu 9 sijaitsevan rakennuksen osalta tutkitaan myös
sen soveltumista suurlähetystökäyttöön. Kaikki alueen rakennukset suojellaan sr-1 tai sr-2
merkinnöin. Suojelumääräykset täsmennetään vastaamaan paremmin kunkin rakennuksen
suojeluarvoja. Kaava-alueelle osoitetaan kerrosalaa lähes 15 000 k-m², josta asuinkerrosalaa
on noin 12 000 k-m². Uudet autopaikat rakennetaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen Sata-
makadun alle. Ajo uuteen pysäköintilaitokseen järjestetään Satamakadun puolelta tontilla 9.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille tontin omis-
tajan hakemuksesta.

Maanomistus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.
Katualueen omistaa Helsingin kaupunki.

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa vuo-
delta 1984 tontit 9 ja 11 on merkitty Kir-
kollisten hallinto- ja virastorakennusten
korttelialueeksi, jolle saadaan sijoittaa
myös asuntoja. Tontti 7 on merkitty
asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontin
7 ja 11 tehokkuusluku on 2,4 ja tontin 9
tehookkuusluku on 1,6. Tonteilla 7 ja 9
rakennuksiin saa sijoittaa rajoitetusti
myymälä-, palvelu-, toimisto, varsto- tms.
tilaa. Alueen rakennukset on merkitty
suojeltaviksi (sr-2) lukuun ottamatta osoit-
teessa Luotsikatu 1a sijaitsevaa raken-
nusta.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty ker-
rostalovaltaiseksi alueeksi, asumi-
nen/toimitila. Lisäksi alue on kulttuurihis-
toriallisesti, rakennustaiteellisesti ja mai-
semakulttuurin kannalta merkittävää alu-
etta.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Rakennushistoriaselvitys 12.6.2014,

(Arkkitehtitoimisto Marjut Kauppinen
Oy)

Maankäyttösopimus

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaa-
van muutoksen perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuk-
sen hakijan kanssa käytävissä neuvotte-
luissa.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen
vaikutuksia kaupunkikuvaan, rakennet-
tuun kulttuuriympäristöön ja rakennussuo-
jeluun, asumiseen sekä liikenteeseen
kaavan valmistelun yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
lähetetty osallisille. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma ja luonnossuunnitelma-
aineisto on esillä 20.8.–9.9.:
 esittelytila laiturilla, Narinkka 2
 kaupunkisuunnitteluvirastossa,

Kansakoulukatu 3, 1. krs
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 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä
nyt").

Kaavan valmistelija on tavattavissa kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä luonnossuunnitelma-aineistosta voi
esittää mielipiteen viimeistään 9.9.2014
kirjallisesti osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään erillisin neuvotteluin.

Saadun palautteen pohjalta valmistellaan
kaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdo-
tus esitellään kaupunkisuunnittelulauta-
kunnalle syksyllä 2014.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä vuonna 2015.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Katajanokkaseura
 Helsingin Yrittäjät, Kanta-Helsingin

Yrittäjät Oy
 Ulkoministeriö
 Rajavartiolaitos - Suomenlahden me-

rivartiosto
 Arctia Shipping oy
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:

kiinteistöviraston tonttiosasto sekä
geotekninenosasto, rakennusvalvon-
tavirasto, rakennusvirasto, ympäristö-
keskus, kaupunginmuseo, pelastuslai-
tos, Helsingin Energia, Helen sähkö-
verkko, Helsingin seudun ympäristö-
palvelut /Vesi

 muut asiantuntijaviranomaiset: Uu-
denmaan ELY-keskus, Museovirasto

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston verkkopalvelus-
ta: www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat
kartalla.

Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-

osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään
isännöitsijöille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille)

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä
nyt")

 Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
verkkosivuilla (www.hel.fi/ksv).
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Kaavaa valmistelee

arkkitehti Marjaana Yläjääski
puhelin 310 337045
sähköposti marjaana.ylajaaski(a)hel.fi













Ote maakuntakaavasta
8. Katajanokka kortteli 147 tontit 7, 9 ja 11
Satamakatu 7-11

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto



Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
8. Katajanokka kortteli 147 tontit 7, 9 ja 11
Satamakatu 7-11

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto



Ote Yleiskaava 2002:sta
8. Katajanokka kortteli 147 tontit 7, 9 ja 11
Satamakatu 7-11

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto



Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
8. Katajanokka kortteli 147 tontit 7, 9 ja 11
Satamakatu 7-11

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto













































KAUP. OSA / KYLA KORTTELI / TILA

8 147
RAKENNUSTOIMENPIDE TONTTI / R.NO

Korjausrak. 7,9,11
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PVM

Luotsikatu 1 ja 1a 15.6.2015
Satamakatu 9 ja 11 VASTUULLINEN SUUNNITTELIJA

00160 Helsinki Pave Mikkonen

ap kem2



Satamakatu 11 (tontti 147/11)
Satamakatu 9 (tontti 147/9)
Luotsikatu 1a (tontti 147/9)
Luotsikatu 1 (tontti 147/7)

- Kirkkohallituksen toimistokäytössä olleet tilat muutetaan asuin-

käyttöön, jota varten tehdään asemakaavamuutos. Uutta käyttöä

varten tarvitaan lisää pysäköintipaikkoja ja pysäköintipaikat on

suunniteltu toteutettavaksi kadunalaiseen pysäköintihalliin Sata-

makadun alle.

- Hankkeeseen kuuluu kolmella tontilla olevat neljä rakennusta

osoitteissa Satamakatu 11 (91-8-147-11), Luotsikatu 1a ja Sata-

makatu 9 (91-8-147-9) sekä Luotsikatu 1 (91-8-147-7).

- Satamakatu 11 ja Luotsikatu 1a muutetaan asuinkäyttöön ja Sa-

tamakatu 9 suurlähetystökäyttöön. Voimassa olevan asemakaa-

van mukainen käyttötarkoitus on näillä tonteilla tällä hetkellä

YKH, kirkollisten virasto- ja hallintorakennusten korttelialue.

- Luotsikatu 1:n käyttötarkoitus on voimassa olevassa asemakaa-

vassa asuinkerrostalojen korttelialue (AK) eikä käyttötarkoituk-

seen ole tulossa muutosta laadittavassa kaavassa, joten auto-

paikkanormi ei koske tätä rakennusta

- Suunnittelun lähtökohtana ovat olemassa olevat historiallisesti ja

kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten muodostama ko-

konaisuus Helsingin Katajanokalla. Rakennukset tullaan säilyttä-

mään ja suojelemaan uudessa asemakaavassa merkinnällä sr-1 ja

sr-2
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- Pysäköintipaikkoja ei voi toteuttaa maantasoon

- Tonttien sisäpuolella on mahdotonta rakentaa riittäviä pysäköinti-

tiloja maan alle vanhojen, suojeltavien rakennusten alle

- Pysäköintikellariin ajoyhteys on oltava suoraan kadulta, joten ajo-

yhteys kellariin on suunniteltu Satamakadulta Satamakatu 9 ja

Satamakatu 11 rakennusten välistä. Rakennusten välissä on tällä

hetkellä ajoyhteys sisäpihalle.

- Toinen yhteys pysäköintikellariin on suunniteltu autohissiyhteyte-

nä Luotsikadulta rakennuksen Luotsikatu 1a sisällä. Rakennukses-

sa on ollut kyseisellä paikalla ajoyhteys rakennukseen Pauligin te-

ollisuuskäytön aikana.

- Luotsikatu 1a:n alla on nykyinen pysäköintikellari, johon johtaa

uudet ajoyhteydet kadulta. Nykyisestä pysäköintikellarista raken-

netaan uusi maanalainen ajoyhteys Satamakadun alaiseen uuteen

pysäköintihalliin.

- Pysäköintihalli Satamakadun alla on kadunsuuntainen pitkä suo-

rakaiteenmuotoinen halli, jossa on ajoväylä keskellä ja pysä-

köintipaikat molemmin puolin.

- Halli on lähes Satamakadun levyinen. Kadun alta siirrettävä

kunnallistekniikka sijoittuu vastapäisen jalkakäytävän alle kier-

täen pysäköintihallin.

- Halli on lähes korttelin pituinen. Sen pituus määräytyy siten, et-

tä halli siirtymälaattoineen ei ulotu risteykseen, jolloin työmaa-

aikana liikenne häiriintyy mahdollisimman vähän.

- Hallin rakentamista kaksitasoisena on tutkittu ja siitä on tehty

alustavat kustannuslaskelmat. Kaksikerroksisen hallin kaivamis-

ja rakennusteknisen haastavuuden lisäksi ajoyhteyksien ja pois-

tumisreittien toteuttaminen hankaloituu huomattavasti yksita-

soiseen verrattuna. Hallin toteuttaminen kaksitasoisena ei ole

kustannusmielessä mahdollinen.

- Helsingin rakennusvalvontaviraston 14.11.2014 antaman las-

kentaohjeen mukaan autopaikkalaskelmissa käytetään raken-
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nusoikeuteen verrattavaa pääkäyttötarkoituksen mukaista ker-

rosalaa (250mm seinäpaksuudella), josta on vähennetty yhteis-

tilat (porrashuoneet, hissit, varasto- ja huoltotilat)

- Luonnossuunnitelman mukaiset asuin- ja liikekerrosalat auto-

paikkalaskelmaa varten:

Asuinrakennukset as/liike-kem2

Satamakatu 11: 4 418 m2

Luotsikatu 1a: 3 094 m2, josta liiketilaa 90m2
yhteensä: 7 512 m2

Lähetystörakennus as/liike-kem2

Satamakatu 9: 1 318 m2

- Autopaikkojen laskentaohjeen mukaan tulee rakentaa vähin-

tään: asunnot 1 ap/135 k-m2 ja liiketilat 1 ap/150 k-m2

Autopaikat kpl/as-kem2 kpl/liike-kem2

Satamakatu 11: 33

Luotsikatu 1a: 22 1
Satamakatu 9: 10

yhteensä: 66kpl

- Autopaikkalaskentaohjeen mukaan autopaikkoja tulisi rakentaa

Satamakatu 11 ja Luotikatu 1a rakennuksille yhteensä 56 kpl.

- Lähetystökäyttöä varten tulisi rakentaa 10 autopaikkaa (lasket-

tu 1 ap/135 k-m2), joka vastaan myös lähetystön tarvetta.

-

- Suunnitellulla ratkaisulla

- Autopaikoista sijoittuu uuteen Satamakadun alaiseen pysä-

köintihalliin.

- Luotsikatu 1a:n kellariin sijoittuu autopaikkaa erillisessä

osastossa suurlähetystökäyttöä varten sekä autopaikkaa

riippuen autohissin rakentamisesta.
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- Pyöräpaikkojen laskentaohjeen mukaan tulee rakentaa vähin-

tään 1 pp/30 asuntokerrosalaa tai 4 pp/asunto

- Vaadittavien polkupyöräpaikkojen määrä Satamakatu 11 ja Luo-

tikatu 1a rakennuksille on lopullisesta asuntokokojakaumasta

riippuen noin

- Suunnitelmassa polkupyöräpaikkoja on kellaritiloissa 128,

maantasokerroksen varastoissa 28, katoksessa 16 ja pihalla 56,

yhteensä

- Näiden lisäksi on Luotsikatu 1a:n maantasokerroksen varastos-

sa Luotsikatu 1:n pyöräpaikkoja yhteensä
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SATAMAKADUN PYSÄKÖINTIHALLI JA KUNNALLISTEKNIIKAN SIIRROT

Lähtötilanne

 Satamakadun korkeusasema on uudessa N2000 korkeusjärjestelmässä ja vaihtelee
tulevan pysäköintihallin kohdalla noin tasoilla +2,9 – +4,0.

 Satamakadulla pysäköintihallin kohdalla sijaitsee nykyisin kaukolämpö Lb 125 ja
kaukojäähdytys LC300/125 ja HSY:n (ent. Helsingin Vesi) pääsekaviemäri 400B ja
uusittu vesijohto 200V sekä Gasumin kaasujohto K150, johon on sujutettu K125.
Lisäksi suunnittelualueella on tonttiviemäreitä ja huomattava määrä Helen Sähköverkko
Oy:n sähkökaapeleita ja teleoperaattoreiden viestintäkaapeleita (suojaputkissa).

 Pääsekavesiviemärin 400B vesijuoksu sijaitsee noin tasoilla -0,20 – +0,07 eli noin 2,8 –
3,8 metrin syvyydellä nykyisestä kadunpinnasta. Vesijohto on arvoilta noin 2 – 3 metrin
syvyydellä nykyisestä kadunpinnasta.

 Kaukolämmön ja -jäähdytyksen sijainti on noin 0,8 – 1,4 metrin syvyydellä nykyisestä
kadunpinnasta.

 Sähkö- ja viestintäkaapelit ovat noin 0,8 – 1,0 metrin syvyydellä kadunpinnasta.

Helsingin kaupungin rakennusviraston ohjeet ja vaatimukset maanalaisten tilojen sijoittamisesta
yleisille alueille

 Rakennusvirasto on laatinut ”Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden
suunnitteluohjeet”, (Liite 1), jossa pääkohdat ovat:

o Liikenteen kuormien aiheuttamat kantavuusvaatimukset rakenteissa mitoitetaan
uusien Eurokoodien (LM1 – LM4) mukaan.

o Siirtymä- ja sulkulaatat sekä kaapelit ja pienemmät johdot ja niiden suojaputket
on aina sijoitettava vähintään 1 metrin syvyyteen kadun pinnasta.

o Kuivatus- ja kunnallistekniset putket tulee aina sijoittaa vähintään 2 metrin
syvyyteen kadun pinnasta.

o Vastaavat ohjeet koskevat myös pysyviä tukirakenteita ja patoseiniä sekä niiden
ankkurointia.

HSY:n vesijohtojen ja viemäreiden huomioon ottaminen rakennushankkeissa

 Johtojen siirto- tai järjestelysuunnitelmien laatimisesta vastaa toimenpiteitä aiheuttavan
hankkeen toteuttaja, (ohje, Liite 2).
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Alustava ratkaisuesitys kunnallisteknisille siirroille

 Pääsekavesiviemäri 400B ja vesijohto 200V siirretään ja uusitaan tulevan
pysäköintihallin ja sen kaivannon viereen Satamakadun 2-4 kiinteistöjen edessä
olevalle katualueelle (jalkakäytävälle) työnaikaisesti tai heti pysyvästi. Molemmat putket
sijaitsevat erittäin syvällä (noin 2,8 – 3,0 metriä), joten niitä ei kannata sijoittaa
pysäköintihallin kannen päälle, koska pysäköintihallin kansi jouduttaisiin tällöin
sijoittamaan myös erittäin syvälle (3,0 – j3,5 metriin). Jos vesihuollon siirto voidaan
tehdä heti pysyvästi kaivannon tukirakenteiden taakse, saadaan huomattava
rakennuskustannussäästö. Telekaapelimatto siirretään uuden vesihuoltolinjan edestä
pois.

 Selvitetään Heleniltä, voidaanko pysäköintihallin kannen kohdalla olevat kaukolämpö ja
-jäähdytys poistaa ja siirtää Luotsikadulle, josta saataisiin tonttiliittymät Satamakatu 7-9
kiinteistöille.

 Satamakatu 7-9 vesihuollon tonttiliittymät siirretään Luotsikadun puolelle.

 Selvitetään Gasumilta, voidaanko kaasujohto katkaista työnaikaisesti.

 Helen Sähköverkko Oy:n sähkökaapelit siirretään työnaikaisesti rakennusten seinän
viereen, josta ne myöhemmin palautetaan kannen päälle. Kaapeleiden mahdolliset
uudet tarpeet selvitetään ja turhat poistetaan.

 Teleoperaattorien viestintäkaapelit ym. siirretään vastaavalla tavalla.

Muuta

 Alustavan tarkastelun perusteella Satamakatu 7-11 pysäköintihallin kansi voidaan
sijoitta noin 1,0 – 1,4 metrin syvyydelle nykyisestä kadunpinnasta, jos pääsekaviemäri
400B ja vesijohto 200V voidaan siirtää ym. tavalla.

 Selvitetään KSV liikennesuunnittelulta, onko Satamankadulla tarvetta liikenneteknisiin
muutoksiin.









AJOYHTEYDET MERIKASARMIN LAITURILLE JA ULKOASIAINMINISTERIÖÖN
SEKÄ KANAVARANTAAN, PORMESTARINRINTEESEEN JA RAHAPAJANKADULLE
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