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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.03.2012 § 299

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 1. kaupunginosan 
(Kruununhaka) korttelin nro 4 tontin nro 4 asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 13.12.2011 päivätyn 
ja 26.3.2012 muutetun piirustuksen nro 12094 mukaisena.

19.03.2012 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 28.02.2012 § 19

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa Pohjoisesplanadi 5:ssä 
sijaitsevan Lampan talon asemakaavan muutosehdotuksesta nro 
12094 seuraavan lausunnon:

Lampan talo sijaitsee ns. vanhassa kaupunginosassa, joka suojeltiin jo 
1952 Muinaistieteellisen toimikunnan aloitteesta. Asemakaavan 
muutosalue on osa valtakunnallisesti merkittävää Kauppatorin ja siihen 
rajautuvien rakennusten muodostamaa rakennettua kulttuuriympäristöä 
(RKY 2009).  Vuonna 1817 valmistuneella Pehr Granstedtin 
suunnittelemalla Lampan talolla on aivan poikkeuksellista arvoa ns. 
Torikortteleiden rakennusten joukossa. Lampan talo ei ole kokenut 
perusteellisia sisätiloihin ja rakenteisiin kohdistuneita muutoksia 1960-
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luvulla, kuten esimerkiksi sen pariksi  suunniteltu ja 1819 valmistunut 
Goviniuksen talo Katariinankadun ja Pohjoisesplanadin kulmassa. 

Nyt esillä olevassa asemakaavan muutosehdotuksessa on edellistä 
asemakaavaa muutettu toimistokäytön mahdollistavalla merkinnällä ja 
ullakkotilaan sijoitettavien pääkäyttötarkoitusta palvelevien tilojen 
rakennusoikeuden lisäyksellä, 199 k-m². Muutoin 
asemakaavamääräykset ovat pysyneet ennallaan mukaan lukien 
suojelumääräykset. 

Kaupunginmuseon johtokunta on lausunut Lampan talon edellisestä 
asemakaavan muutoksesta vuonna 2007. Tässä lausunnossa museo 
ei ole puoltanut lasikaton rakentamista tontin pihalle.  Pihan kattamisen 
salliva asemakaava hyväksyttiin 2008 ja rakennuslupa myönnettiin 
asemakaavasta poiketen siten, että ullakolle oli mahdollista sijoittaa 
käyttötiloja. Rakennustyöt alkoivat, mutta jäivät kesken omistajan 
konkurssin vuoksi.

Kaupunginmuseon johtokunnalla ei ole huomautettavaa nyt esillä 
olevan asemakaavan muutosehdotuksessa esitettyyn toimistokäytön 
mahdollistavaan käyttötarkoituksen lisäykseen. Kaupunginmuseon 
johtokunta pitää kuitenkin edelleen rakennuksen säilymisen kannalta 
huonona ratkaisuna pihan kattamisen mahdollistavaa merkintää ”v”.  
Käytännössä tämä asemakaavamääräys johti edellisen omistajan 
hotellihankkeessa erittäin raskaisiin paloteknisiin vaatimuksiin. Pihalle 
kaivetun poistumistietunnelin töiden seurauksena pihasiiven 
perustukset pääsivät retkahtamaan ja rakennukselle koitui huomattavia 
vaurioita. Lisäksi hotellihankkeen kesken jäänyt työmaa, jossa oli tehty 
mittavia purkutöitä mm. ullakolla, ja rakennuksen lämmittämättömyys 
ovat aiheuttaneet kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaalle 
rakennukselle huomattavia vaurioita.

Nyt esillä oleva toimistokäyttö on aiemmin suunniteltua hotellia 
rakennukseen paremmin sopiva käyttö ja määräykset ovat kevyempiä 
rakennuksen kannalta. Kaupunginmuseon johtokunta katsookin, että 
uuden omistajan suunnittelemat rakennustyöt pitäisi saada 
mahdollisimman pian käyntiin, jotta Helsingin arvorakennuksiin 
kuuluvalle Lampan talolle ei koituisi enää lisää vaurioita. Näin ollen 
kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä, mutta korostaa ettei pihan 
kattaminen saa aiheuttaa arvokkaalle rakennukselle minkäänlaisia 
vaurioita.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
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Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486
anne.makinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 23.02.2012 § 109

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Kiinteistökartta H3 P2, Pohjoisesplanadi 5

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 1. 
kaupunginosan (Kruununhaka) korttelissa nro 4 sijaitsevan tontin nro 4 
(Lampan talo, Pohjoisesplanadi 5) asemakaavan muutosehdotuksesta 
nro 12094 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että esitetty kaavamuutos mahdollistaa korjata 
tontilla sijaitseva kaupunkikuvallisesti arvokas Lampan talo niin, että 
siihen voidaan sijoittaa hotelli-, myymälä-, näyttely-, kahvila- ja 
ravintolatilojen lisäksi myös toimistotiloja. Katuun rajoittuvat 
ensimmäisen kerroksen tilat tulee kuitenkin edelleen varata pääosin 
myymälä- ja/tai ravintolatiloiksi. 

Lisäksi esitetty asemakaavamuutos mahdollistaa toteuttaa 
pääkäyttötarkoitusta palvelevia kokous- ja edustustiloja 199 k-m² 
kadunvarsirakennuksen (1 986 k-m²) varsinaisten kerrosten 
yläpuoliseen ullakkotilaan. Yhteenlaskettu rakennusoikeus 2 185 k-m² 
vastaa tontin nykyisen rakennuksen kerrosalaa lisättynä rauenneelle 
hotellihankkeelle myönnetyn rakennusluvan mukaisella 10 %:n 
lisärakennusoikeudella rakennuksen ullakolle. Rakennuksen 
suojelumääräykset pysyvät nykyisellään. 

Edelleen lautakunta toteaa, että kiinteistövirasto vuokrasi keväällä 2008 
edellä mainitun tontin 31.12.2067 saakka Hotelli Helena Oy:lle ja myi 
samalla yhtiölle sillä olevan rakennuksen korjattavaksi lähinnä hotelli-, 
ravintola- ja näyttelytoimintaa varten. Yhtiö on kuitenkin asetettu 
maaliskuussa 2011 konkurssiin maksuvaikeuksien takia, ja 
rakennuksen korjaus edellä mainittua toimintaa varten on jäänyt 
toteutumatta. Yhtiön konkurssipesä on pyytänyt edellä esitettyä 
asemakaavamuutosta, jotta vuokraoikeus rakennuksineen voitaisiin 
myydä kolmannelle ja arvorakennus tulisi nopeasti korjatuksi aluetta 
elävöittävään uuteen käyttötarkoitukseen. Asemakaavan muutoksen 
saatua lainvoiman tontin vuokrasopimusta tullaan tarkistamaan uutta 
tilannetta vastaavaksi.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen 
johdosta.
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Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Pasi Lehtiö, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2011 § 407

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Ksv 0807_2, Pohjoisesplanadi 5, karttaruutu H3/P2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää esittelijän kokouksessa muuttaman 13.12.2011 päivätyn 
1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin 4 tontin 4 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12094 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä 

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus
- hallintokeskus, Kaj:n rooteli  ************

Käsittely

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
Kaavakartaan, -merkintöihin ja -määräyksiin tehdään seuraavat 
muutokset:

Rakennusoikeus kaavakartalla: 
1 986 + 199 (Lisätty + 199)

Merkinnät ja määräykset:
1 986 + 199 (Lisätty + 199)
Poistetaan: "Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä"
Korvataan:
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"Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa rakennusoikeuden 
kerrosalaneliömetreinä. Ensimmäinen luku osoittaa rakennusoikeuden, 
joka saadaan sijoittaa rakennuksen varsinaisiin 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 suurimasta 
sallitusta kerrosluvusta. "

Sisällöllisesti vastaavat muutokset tehdään esityslistatekstiin ja 
kaavaselostukseen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37349

pia.kilpinen(a)hel.fi

Rahoitusjohtaja 9.11.2011

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä Pohjoisesplanadi 5:n, ns. 
Lampan taloa koskevan asemakaavan muuttaminen esitetyllä tavalla 
on tarkoituksenmukaista. Vaikka Helsingissä on yleisesti ottaen tarvetta 
hotellikapasiteetin lisäämiselle, kyseisen kohteen asemakaavan 
muutosta voidaan pitää perusteltuna. Esitetty muutos mahdollistaa 
rakennuksen monipuolisemman ja joustavamman käytön sallimalla 
tarvittaessa myös toimistotilojen sijoittamisen rakennukseen. Lisäksi 
talous- ja suunnittelukeskus kiirehtii kaavamuutosta Lampan talon 
käyttöönoton mahdollistamiseksi kortteleiden elävöittämissuunnitelman 
mukaisesti.

Kaupunginjohtajan 12.10.2011 johtajistokäsittelyssä hyväksymän 
Helsingin elinkeinopolitiikan kehittämisvalintojen mukaan ”kaupunki 
jatkaa toimenpiteitä yhteistyössä elinkeinoelämän ja alueen muiden 
toimijoiden kanssa Torikortteleiden ja Eteläsataman alueen 
kehittämiseksi palvelemaan paremmin kaupunkilaisten ja matkailijoiden 
tarpeita”. Talous- ja suunnittelukeskus pitääkin toivottavana, että 
Lampan talon toiminnot täydentäisivät omalta osaltaan Torikortteleiden 
palvelutarjontaa.

Luonnoksen mukaan katuun rajoittuvat ensimmäisen kerroksen tilat 
tulee varata myymälä- ja/tai ravintolakäyttöön ja lasikatetun pihan tulee 
olla yleisölle avoin. Rakennus sijaitsee kuitenkin ao. kortteleiden 
syrjäisimmässä kulmassa kaukana pääasiallisista jalankuluvirroista. 
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Kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen korjaus- ja 
muutostyöhön kohdistuu lisäksi huomattavia kustannuksia aiheuttavia 
ja aikaa vieviä vaatimuksia, jotka johtuvat mm. tiukoista 
suojelumääräyksistä ja arkeologisten kaivausten suorittamisesta. 
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.

Lisätiedot
Marja-Leena Rinkineva, Elinkeinojohtaja, puhelin: 36141

marja-leena.rinkineva(a)hel.fi

Hallintojohtaja 3.11.2011

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Hallintokeskuksella ei ole huomautettavaa asiassa.

Lisätiedot
Summanen Juha, osastopäällikkö, puhelin: 310 64032

juha.summanen(a)hel.fi
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin: 310 36060

eila.ratasvuori(a)hel.fi


