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Kaupunginmuseon lausunto elokuvakeskus FT Helsinki Oy:n poik-
keamispäätöshakemuksesta (os. Katajanokanlaituri 2) määräaikai-
sen rakennusluvan pidentämiseksi 15 vuoteen
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
koskien FT Helsinki Oy:n poikkeamispäätöshakemusta, Katajanokan-
laiturin elokuvakeskuksen määräaikaisen rakennusluvan muuttamista 
viiden vuoden määräajasta viidentoista vuoden mittaiseksi. Kaupungin-
museo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt lausua 
kantanaan seuraavaa.

Elokuvakeskuksen sijaintipaikka Katajanokanlaiturilla on 1990-2000 -lu-
vuilla vuosina ollut useiden erilaisten aloitteiden ja rakennussuunnitel-
mien kohteena. Yhteistä näille aloitteille on ollut hankkeista käyty laaja 
julkinen keskustelu, jossa alueen huomattava kulttuurihistoriallinen arvo 
on kiistatta tunnustettu. Hankkeiden liittyminen historialliseen kaupunki-
rakenteeseen ja julkisen tilan tuottaminen on nähty rakentamisen kes-
keisenä tavoitteena ja toisaalta puutteena esitettyjen hankkeiden osal-
ta. Alue on purkamisen jälkeen jäänyt määrittämättömäksi.

Tilapäinen käyttö on ollut eräs tapa hyödyntää Katajanokan laiturialu-
een potentiaaleja. Tilapäinen käyttö voi olla ajassa muuntuvaa, sisällöil-
tään vaihtuvaa, yllättävää ja iloa tuottavaa. Alueelle ovat asettuneet 
matkailijoita palveleva elokuvakeskus, maailmanpyörä oheistoimintoi-
neen samoin kuin Katajanokan Allas. Kielteisenä piirteinä kehityksessä 
on ollut yhtenäisen suunnittelun puuttuessa alueen muodostuminen 
vailla kokonaisuuden hallittua julkista vaikutelmaa. Alueen toiminnot 
ovat myös osin päällekkäisiä. 

FT Oy:n elokuvapaviljonki ei ole rakennuspaikan asemakaavan v. 1895 
mukainen eikä sillä ole asemakaavan mukaista rakennuspaikkaa. Vii-
dentoista vuoden mitta rakennusluvalle ylittää tilapäisen rakenteen ai-
kajänteen, ja on Katajanokan laiturin tilapäistentoimintojen kaavapoik-
keamispäätösten 5 vuoden määräaikaa pidempi. Alueen hankkeiden 
aikataulujen yhteinen koordinointi on tärkeää. Kaupunginmuseo ei 
puolla rakennusluvan määräaikaisuuden muuttamista 15 vuodeksi 
edellä mainitusta syystä. 

Sari Saresto
vs. kulttuuriympäristöpäällikkö
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