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§ 547
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kot-
tarainen-kortteli (Kamppi) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus 
(nro 12687)

HEL 2018-010010 T 10 03 03

Hankenumero 6064_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 5.10.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12687 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan 
(Kamppi) korttelin 75 tonttia 33.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: 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.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat arkkitehti Suvi Huttunen ja tiimipäällikkö 
Hanna Pikkarainen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen ko-
kouksesta.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Mikko Tervola, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 44131
mikko.tervola(a)hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12687 kartta, päivätty 5.10.2021
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12687 selostus, päivätty 

5.10.2021, päivitetty Kylk:n 12.10.2021 päätöksen mukaiseksi
5 Havainnekuva 28.4.2021
6 Viitesuunnitelma, Albertinkadun Kampus 14.4.2021, JKMM Arkkitehdit 

Oy
7 Kuvaliite suojelukohteesta
8 Tilastotiedot
9 Tehdyt muutokset
10 Vuorovaikutusraportti 20.5.2021, täydennetty 5.10. ja 12.10.2021
11 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 9

Ne mielipiteensä esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Ne muistutuksen esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 10

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee Kojamo Oyj:n kaupungilta ostamaa Met-
ropolian tonttia. Entisen Metropolian ammattikorkeakoulurakennusten 
sijainti on keskeisellä paikalla Kampissa. Opetustoiminnan muutettua 
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rakennuksista Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle, kortte-
lin käyttötarkoitus muutetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Sähköla-
boratorion Albertinkadun suuntaisen rakennuksen käyttötarkoitus muu-
tetaan asuinkäyttöön, sähkö- ja konelaboratorion Eerikinkadun suun-
taisten rakennusten käyttötarkoitus muutetaan liike- ja toimitiloiksi. Säi-
lytettävien puutalojen ja panimorakennuksen käyttötarkoitus mahdollis-
tetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Kaava mahdollistaa pihalla ole-
vien nykyisen asuinsiiven ja autolaboratorion purkamisen ja sallii niiden 
tilalle asuinrakennusten lisärakentamisen. Muut rakennukset suojellaan 
asemakaavalla.

Tavoitteena on suojella kaavalla vanhat rakennukset, kehittää keskus-
tan elinvoimaisuutta, mahdollistaa monipuolisia sijaintipaikkoja yrityksil-
le sekä elävää, omaleimaista ja turvallista kaupunginosaa.

Uutta asuntokerrosalaa on 11 340 k-m2 ja toimitilakerrosalaa on 6 225 
k-m2. Muodostuvien tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=2,2. 
Asukasmäärän lisäys on noin 250.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että rakennuk-
sen kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvalliset ar-
vot säilyvät ja alueelle tulee lisää palveluja ja asuntoja.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue käsittää Kampin kaupunginosassa Helsingissä sijaitsevan Kotta-
raisen korttelin tontin numero 33. Tontilla sijaitsee kuusi rakennusta: 
kolme n. 1840-luvulla asunnoiksi rakennettua matalaa puutaloa, puna-
tiilinen entinen panimorakennus 1800-luvun lopulta, sekä kaksi punatii-
listä arkkitehti Onni Tarjanteen suunnittelemaa oppilaitosrakennusta, 
jotka ovat valmistuneet vuosina 1925 ja 1933. Oppilaitosrakennukset 
olivat alunperin Teknillisen korkeakoulun sähkö- ja konelaboratoriot. 
Ennen kiinteistöjen myyntiä Kojamo Oyj:lle rakennuksissa toimii Metro-
polia-ammattikorkeakoulu ja niissä opetettiin mm. auto- ja kuljetustek-
niikkaa, kone- ja tuotantotekniikkaa sekä tietotekniikkaa. Metropolia 
luopui käytössään olevista Kottaraisen korttelin rakennuksista uusien 
kampusratkaisujen toteutumisen myötä toimintojen keskittyessä Mylly-
puroon.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1950. Voimassa olevassa 
asemakaavassa alue on merkitty yleisen rakennuksen tontiksi. Raken-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2021 4 (7)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/4
12.10.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

nuksia ei ole suojeltu kaavassa. Helsingin uudessa yleiskaavassa alue 
on kantakaupunkia C2.

Rakennukset ja tontti ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on teh-
ty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu haki-
jan kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: 

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat paloteknisen suunnitelman laadinnan 
tarpeeseen ja tontin paloturvallisuusasetuksen mukaisiin poistumistie-
järjestelyihin. Kannanotot kohdistuivat myös rakennusten käyttötarkoi-
tusten muutoksiin suhteessa rakennusten suojeluarvoon, rakennusten 
suojeluun sekä täydennysrakentamisen määrään. Kannanotoissa esite-
tyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että Kaupunginmuseo 
on ollut mukana kaavan valmistelussa ja kaavamääräyksien sisältöä on 
laadittu yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa. Vanhat puutalot ja pa-
nimorakennus säilyvät tontilla ja täydennysrakentamisen määrää ja ko-
koa on ohjattu kaavamääräyksin. Asemakaavan muutoksessa Kotta-
rainen-korttelin rakennusten suojelumerkinnät on osoitettu sähkölabo-
ratorion, konelaboratorion ja vanhojen puutalojen osalta suojeluluok-
kaan sr-1, konelaboratorion tulevan asuinpäädyn osalta suojeluluok-
kaan sr-2 sekä savupiipun ja panimorakennuksen osalta suojeluluok-
kaan sr-3.
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Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat suojeltaviin puutaloihin, täydennysrakentamisen 
määrään, puuston säilymiseen tontilla sekä rakennusten käyttötarkoi-
tuksen osalta sekoittuneeseen, monipuoliseen toimintaan korttelialueel-
la. Lisäksi mielipiteessä esitettiin huoli tulevista rakennusaikaisista jär-
jestelyistä. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että 
vanhat puutalot ja panimorakennus säilyvät tontilla ja täydennysraken-
tamisen määrää ja kokoa on ohjattu kaavamääräyksin. Kirjallisia mieli-
piteitä saapui 2 kpl. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 20.5.–22.6.2021

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maan-
käyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta. Asiakirjoihin on 6.10.2021 li-
sätty 4. muistutus ja vastine vuorovaikutusraporttiin. Muistutus on saa-
punut nähtävilläoloaikana, mutta se oli jäänyt huomioimatta kirjaami-
sessa sattuneen virheen vuoksi.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaava-alueen täy-
dennysrakentamiseen, nykyisen rakennuskannan osittaiseen purkami-
seen, puiden säilymiseen sekä lintujen elinolosuhteisiin. Muistutuksissa 
pidettiin hyvänä rakennusten käytön laajentamista sekä vanhojen ra-
kennusten suojelua. Muistutuksessa ehdotettiin julkista kulkuyhteyttä 
Eerikinkadulta Kalevankadulle.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. 
Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat muuntamoiden tar-
peeseen ja oleviin vesihuoltolinjoihin sekä korttelin käyttötarkoituksen 
muutokseen sekä täydennysrakentamisen kokoon.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala ja Helen Oy.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.
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Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu 
Tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Käyttötarkoituksen muuttamisesta on sovittu kaupungin ja maanomista-
jan välisessä, kiinteistöjen kauppaa ja kehittämistä koskevassa puite-
sopimuksessa, jonka kohteena on opetuskäytöstä vapautuneita, Met-
ropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olleita kiinteistöjä. Kaava-
alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Mikko Tervola, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 44131

mikko.tervola(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12687 kartta, päivätty 5.10.2021
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12687 selostus, päivätty 

5.10.2021 (päivitetty 12.10.2021)
5 Havainnekuva 28.4.2021
6 Viitesuunnitelma, Albertinkadun Kampus 14.4.2021, JKMM Arkkitehdit 

Oy
7 Kuvaliite suojelukohteesta
8 Tilastotiedot
9 Tehdyt muutokset
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10 Vuorovaikutusraportti 20.5.2021, täydennetty 5.10. ja 12.10.2021
11 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipiteet
2 Muistutukset (12.10.2021)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 9

Ne mielipiteensä esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Ne muistutuksen esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 10

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Sippola-Alho, Rämö, Lindén, Hakola

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.10.2021 § 530

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 18.6.2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 9.12.2019


