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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutoksen sisältö
Kaavamuutosalue sijaitsee Katajanokan makasiinien alueella Katajanokan eteläisen rannan tuntumassa, matkustajaliikennesataman läheisyydessä. Hanke sijoittuu usean korttelin alueelle. Asemakaavan muutos koskee maanalaista aluetta, jota rajaavat pääosin Satamakatu,
Kruunuvuorenkatu, Mastokatu ja Katajanokanlaituri.
Asemakaavan muutos mahdollistaa maanalaisen pysäköintilaitoksen
sekä sen ajoluiskan ja tarvittavien pysty-yhteyksien rakentamisen Katajanokalle. Laitoksen tilat koostuvat pysäköintitiloista ja niitä palvelevista
teknisistä tiloista. Pysäköinti sijoittuu kahteen vierekkäiseen yksikerroksiseen halliin. Hallin alin lattiataso on noin tasolla -23.
Pysäköintilaitokseen on suunniteltu yksi maanpinnalle johtava ajoyhteys, joka sijaitsee purettavan huoltoaseman ja vanhan öljysäiliön tontilla Elokuvasäätiön rakennuksen takana. Ajo Kanavakadulle/Kanavakadulta tapahtuu pitkin kaksisuuntaista sisään- ja ulosajoluiskaa tontille rakennettavan kaupunkiaukion kautta. Kortteliin on valmisteilla asemakaavamuutos toimisto- ja/tai liikerakennuksen sijoittamiseksi kortteliin yhtenä tavoitteena pysäköintilaitoksen luiskan ja pysty-yhteyden integroiminen rakennukseen.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että se selkiyttää pysäköintimahdollisuuksia Katajanokan alueella. Pysäköintilaitoksen liittymän sijainti Kanavakadulla keskittää pysäköintiliikennettä alueen kokoojakadulle ja todennäköisesti vähentää pysäköintiliikennetarvetta alueen tonttikaduilla. Pysäköintilaitos edistää alueen yritysten
toimintamahdollisuuksia parantamalla niiden saavutettavuutta yksityisautolla. Maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisella ei ole kaupunkikuvallisia vaikutuksia maanpinnalle nousevia pysty-yhteyksiä ja ajoluiskaa lukuun ottamatta.
Kaavamuutos ei toteutuessaan vaikuta maanpäällisten kiinteistöjen ja
muiden alueiden asemakaavatilanteeseen, lukuun ottamatta purettavan
huoltoaseman ja vanhan öljysäiliön tonttia (kortteli 8189, tontti 4) ja ulkoasiainministeriön itäpuolista aukiota, joille ajoluiska, pysty-yhteydet
sekä tulo- ja poistoilmakuilut sijoittuvat.
Maanalainen alue sijoittuu pääosin Helsingin kaupungin tai hankkeen
osapuolten suoraan tai välillisesti omistamien kiinteistöjen alapuolelle.
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Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö
on neuvoteltu hakijan kanssa.
Muutosalueen pinta-ala on 54 372 m². Pysäköintilaitoksen tiloille suojavyöhykkeineen on varattu 42 386 m² ja ajoluiskalle 10 357 m². Maanpäällisten pysty-kuilurakennelmien yhteenlaskettu ala on 712 m². Pysäköintilaitos mitoitetaan 500 autolle.
Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet
Asemakaavan muutosta on hakenut YIT Rakennus Oy.
Hakijan konsultti (Sito Oy) on tutkinut pysäköintilaitoksen ja sen pystyyhteyksien sijoittumista ja järjestelyjä yleissuunnitelmassa, joka on toiminut kaavamuutoksen pohjana. Luonnosvaiheen jälkeen konsultti on
täydentänyt aineistoa vuorovaikutuksen perusteella.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Pysäköintilaitoksen yleissuunnitelma, havainnekuva ja selostusluonnos
on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila Laiturilla
sekä kaupungin ilmoitustaululla Kaupungintalolla.
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot ja muistutuksia (9 kpl). Esitetyt huomautukset kohdistuivat laitoksen käyttäjäkuntaan, ajoramppien ja jalankulun pysty-yhteyksien sijaintiin, liikenteellisiin vaikutuksiin ja rakentamisaikaisiin vaikutuksiin. Lisäksi kyseenalaistettiin kaavaprosessin ja -valmistelun lainmukaisuus. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.
Asemakaavan muutoksen toteutus
Toteuttaminen tapahtuu asemakaavamuutoksen hakijan toimesta.
2
LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Asemakaavan muutosta koskee kaksi erityistavoitetta: alueen maa- ja
kallioperän soveltuvuuden ottaminen huomioon suunnitellussa käytös-
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sä ja valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen arvojen säilyttäminen.
Alueen maa- ja kallioperän ominaisuudet ovat ohjanneet pysäköintilaitoksen sijoittumista ja suunnittelua. Alueella on suoritettu maaperä-, porakone- ja kallionäytekairauksia.
Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon
alueiden käytön suunnittelun lähtökohtina. Kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY
2009, Katajanokan vanha osa).
Arvokkaan ympäristön ominaispiirteiden säilyttäminen on otettu suunnittelun lähtökohdaksi.
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta. Katajanokan vanha osa on kaavassa lisäksi kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue. Maakuntakaavassa on osoitettu Katajanokalta Kruunuvuorenrannan kautta Laajasaloon kulkeva seudullisen liikenteen rata
osana laajempaa Helsingin seudun raideverkkoa. Laajasalon metro on
esitetty ohjeellisena linjauksena Helsingin yleiskaavan mukaisesti ja ratavaraus kulkee suunnittelualueen poikki.

Ote Uudenmaan maakuntakaavasta

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta
sekä valtakunnallisesti merkittävä, kulttuuriympäristön vaalimisen kan-
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nalta tärkeä alue (RKY 2009). Kantakaupungin (Katajanokka/Kruununhaka) ja Kruunuvuorenrannan välille on osoitettu liikenteen yhteystarve.

Ote Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta

Laadittu asemakaavan muutos on maakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan mukainen.
Yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostalovaltaista aluetta
(asuminen, toimitila). Alue on määritelty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi ja sitä tulee kehittää siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Alueen
pohjoisreunaa kulkee pääliikenneverkkoon liittyvän metroradan linjavaraus asemineen.

Ote Helsingin yleiskaava 2002:sta

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830/2 (tullut alueella voimaan 10.6.2011) mukaan alueella on kantakaupungin pintakallioaluet-
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ta. Maanalaisessa yleiskaavassa on tilavaraus Katajanokan pysäköintilaitokselle.

Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta nro 11830/2

Laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan ja maanalaisen yleiskaavan mukainen.
Helsingin uudessa tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (kaupunkisuunnittelulautakunta 14.6.2016) alue on Kantakaupunki C2-aluetta,
joka rajoittuu satama-alueeseen ja jonka pohjoispuolella kulkee raideliikenteen runkoyhteys. Nyt laadittu asemakaavan muutos on uuden
yleiskaavaehdotuksen mukainen. Alueen pohjoisreunaan on merkitty
metrona tai raitiotienä toteutettavan raideliikenteen runkoyhteyden ohjeellinen sijainti.

Ote Helsingin yleiskaavaehdotuksesta (KSLK 14.6.2016)

Asemakaavat
Alueella on voimassa useita eri asemakaavoja. Voimassa olevissa
asemakaavoissa korttelit ovat pääosin liike- ja toimistorakennusten
korttelialuetta.
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Ote ajantasa-asemakaavasta

Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Kiinteistörekisteri
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.
Rakennuskiellot
Osalla aluetta on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi.
Muut suunnitelmat ja päätökset
Kaupunginhallitus on päätöksellään varannut maanalaisen määräalan
YIT Rakennus Oy:lle ja alueen kiinteistönomistajille pysäköintilaitoksen
suunnittelua varten.
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Kaavamuutosalueelle on laadittu konsulttityönä Sito Oy:n tekemä viitesuunnitelma asemakaavoituksen tueksi.
Kortteliin 8189 on valmisteilla asemakaavamuutos toimisto- ja/tai liikerakennuksen sijoittamiseksi kortteliin. Tavoitteena on viedä kaavaehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi keväällä 2017.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 4.11.2014.
Maanomistus
Maanalainen alue sijoittuu pääosin Helsingin kaupungin tai hankkeen
osapuolten suoraan tai välillisesti omistamien kiinteistöjen alapuolelle.
Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti
merkittävässä Katajanokan vanhassa osassa. Katajanokan rakennuskanta heijastaa alueen rakentumista valtion laitosten, satamatoimintojen ja asumisen tarpeisiin. Eteläsatamaan avautuvassa kaupunkikuvassa etualalla on matalien, punatiilisten makasiinien rakennusrivi, joiden takana on korkeampien makasiinirakennusten rintama. Kanavakadun varren varastorakennuksia on rakennettu 1800-luvun lopulta 1950luvulle. Alueen vanhoja makasiinirakennuksia on muutettu muun muassa hotelleiksi ja kongressikeskuksiksi.
Kaavamuutosalue rajoittuu pääosin Satamakatuun, Kruunuvuorenkatuun, Mastokatuun ja Katajanokanlaituriin. Hanke sijoittuu usean korttelin alueelle. Korttelit ovat pääosin rakennettuja ja rakennukset asemakaavalla suojeltuja. Suunnittelualueella sijaitsee polttoaineasema ja
vanha maanalainen öljyvarasto. Välittömästi hankealueen etelä- ja
kaakkoispuolella sijaitsee Katajanokan matkustajaliikennesatama, jonka alueelle pysäköintilaitoksen ajoyhteys maanalaiselta osuudeltaan
osittain sijoittuu.
Palvelut
Alueella on hyvät kantakaupungin palvelut. Alueella ei ole entuudestaan yleistä pysäköintilaitosta ja pysäköintipalveluista on puutetta.
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Suojelukohteet
Alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009, Katajanokan vanha osa), jonka rajaus ulottuu Katajanokanlaiturin satama-alueelle asti ja käsittää vanhat makasiinirakennukset. Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa kulttuuriympäristön
arvojen säilymisen kanssa.
Liikenne
Kanavakatu on alueen kokoojakatu, jota pitkin ajoneuvoliikenne johdetaan kaavamuutoskohteeseen. Kanavakadun keskimääräinen liikennemäärä on nykyisellään 8100 autoa vuorokaudessa.
Kanavakadun ja Satamakadun risteyksen toimivuus on verrattain hyvä
aamu- ja iltahuipputunnin aikana. Matkustajalaivojen purkuliikenne aiheuttaa Kanavakadulle ruuhkia etenkin keskustan suuntaan poispäin
Katajanokalta. Laivojen purkuliikenteen ulkopuolella Kanavakadun liittymien kapasiteetti riittää hyvin, eikä ruuhkia muodostu.
Osan alueen liikenteestä on arvioitu johtuvan vapaata pysäköintipaikkaa etsivästä liikenteestä.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Yhdyskuntatekninen huolto
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Maaperä, kallioperä, pohjavesi sekä niiden pilaantuminen
Suunnittelualueella kalliopinta vaihtelee tasojen -9…+4 välillä. Kallioperän laatu vaihtelee hyvästä varsin heikkoon, ollen kuitenkin pääsääntöisesti hyvää tai kohtalaista. Arvioituja heikon tai sitä huonomman kalliolaadun alueet sijoittuvat kalliopainanteisiin, joita on noin puolivälissä
pysäköintihalleja ja luoteispäädyn heikkousvyöhykkeessä. Maapeitepaksuudet ovat keskimäärin 6 metriä.
Suunnittelualueella on suoritettu maaperä- ja kallionäytekairauksia, joiden tulokset esitellään yleissuunnitelmaraportissa (liitteenä).
Suunnittelualueella sijaitsee polttoaineasema ja vanha maanalainen öljyvarasto.
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Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueen vieressä sijaitsee olemassa oleva matkustajasatama, jonka toiminta vaikuttaa alueen melutasoon ja ilmanlaatuun.
3
TAVOITTEET
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on vastata pysäköintitarpeeseen
Katajanokalla ja siten parantaa alueen asukkaiden, yrittäjien ja muiden
toimijoiden olosuhteita. Hankkeen toteutuminen vähentää alueella pysäköintipaikkaa etsivää liikennettä. Maanalainen pysäköintilaitos parantaa Katajanokanrannan tulevan maankäytön suunnittelun edellytyksiä.
4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS
Yleisperustelu ja -kuvaus
Asemakaavan muutos mahdollistaa maanalaisen yleisen pysäköintilaitoksen sekä sen ajoluiskan ja tarvittavien pysty-yhteyksien rakentamisen Katajanokalle. Pysäköintilaitoksesta on laadittu alustava yleissuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi (Sito Oy, liitteenä). Laitoksen tilat
koostuvat pysäköintitiloista ja niitä palvelevista teknisistä tiloista.
Useista vaihtoehdoista valitussa suunnitelmaratkaisussa on 500 autopaikkaa. Pysäköinti sijoittuu kahteen vierekkäiseen yksikerroksiseen
halliin. Hallin alin lattiataso on noin tasolla -23.
Pysäköintilaitoksesta on osoitettu pysty-yhteydet maanpinnalle hissein
ja portain purettavan huoltoaseman ja vanhan öljysäiliön tontille ja ulkoasiainministeriön rakennuksen itäpuolella olevalle aukiolle. Tulo- ja
poistoilmakuilut sovitetaan sisäänkäyntien yhteyteen. Sisäänkäyntirakennusten arkkitehtuuri ja materiaalit sovitetaan arvokkaaseen ympäristöön. Rakennelmien soveltuvuutta ympäröivään arvokkaaseen rakennuskantaan ja kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön ohjataan kaupunkikuvaan vaikuttavin määräyksin. Kolmas porrasyhteys
mahdollisine hisseineen sijoitetaan kaava-alueelle pelastusviranomaisen hyväksymällä tavalla ja se integroidaan olemassa olevaan rakennukseen kiinteistönomistajan luvalla. Kaava mahdollistaa kaavamuutosalueen yläpuolisten kiinteistöjen liittymisen laitokseen omalla rakennuksen sisäisellä pysty-yhteydellä.
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Pysäköintilaitokseen on suunniteltu yksi maanpinnalle johtava ajoyhteys, joka sijaitsee purettavan huoltoaseman ja vanhan öljysäiliön tontilla Elokuvasäätiön rakennuksen takana. Ajo Kanavakadulle/Kanavakadulta tapahtuu pitkin kaksisuuntaista sisään- ja ulosajoluiskaa tontille rakennettavan kaupunkiaukion kautta. Kortteliin on valmisteilla asemakaavamuutos toimisto- ja/tai liikerakennuksen sijoittamiseksi kortteliin yhtenä tavoitteena pysäköintilaitoksen luiskan ja pysty-yhteyden integroiminen rakennukseen.
Kaavamuutos ei toteutuessaan vaikuta maanpäällisten kiinteistöjen ja
muiden alueiden asemakaavatilanteeseen, lukuun ottamatta purettavan
huoltoaseman ja vanhan öljysäiliön tonttia (kortteli 8189, tontti 4) ja ulkoasiainministeriön itäpuolista aukiota, joille ajoluiska, pysty-yhteydet
sekä tulo- ja poistoilmakuilut sijoittuvat. Korttelin 8189 tontille 4 on tekeillä maanpäällinen asemakaavamuutos.
Mitoitus
Muutosalueen pinta-ala on 54 372 m². Pysäköintilaitoksen tiloille suojavyöhykkeineen on varattu 42 386 m² ja ajoluiskalle 10 357 m². Maanpäällisten pysty-kuilurakennelmien yhteenlaskettu ala on 712 m². Pysäköintilaitos mitoitetaan 500 autolle.
Liikenne
Ajoyhteys laitokseen tapahtuu Kanavakatu 14 kohdalta. Viitesuunnitelman mukainen pysäköintilaitoksen vapaa korkeus on 2,7 metriä ja suurin sallittu ajoneuvokorkeus 2,5 metriä. Ajorampin vapaa ajokorkeus on
3,2 m, joka mahdollistaa ambulanssilla ajon pysäköintilaitokseen asti.
Katajanokan maanalaista pysäköintilaitosta käyttävät alueen toimitilojen käyttäjät ja messutoiminta. Pysäköintilaitos on myös sataman matkustajien ja alueen asukkaiden käytettävissä. Hankesuunnitelmassa on
arvioitu pysäköintilaitoksen liikennemäärän olevan noin 1 800 autoa/vrk
(molemmat ajosuunnat). Aamuhuipputunnin liikennemäärä Kanavakatua itään on noin 140 autoa tunnissa ja iltahuipputunnin liikennemäärä
Kanavakatua länteen on myös noin 140 autoa tunnissa. Vastasuuntiin
liikennemäärät ovat huomattavasti pienemmät. Kanavakadun (8 100
autoa/vrk) liikennemäärä kasvaa hieman, mutta pysäköintiliikenne tonttikaduilla vähenee ja Katajanokan pysäköintiliikenne selkiytyy nykyiseen verrattuna.
Palvelut
Pysäköintilaitos parantaa palveluiden saavutettavuutta alueella.
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Esteettömyys
Alue suunnitellaan ja toteutetaan pääosin esteettömyyden perustason
alueena ja tarpeellisilta osin erikoistason alueena. Esteettömyyden toteutuminen huomioidaan rakennuslupavaiheessa.
Yhdyskuntatekninen huolto
Alueella on olemassa olevat yhdyskuntateknisen huollon verkostot ja
putkistot.
Alueella ns. alin suositeltava rakentamiskorkeus korkealta merenpinnalta suojautumista varten on +3,3 (N2000). Tämän alapuoliset tilat on
rakennettava vesitiiviinä ja estettävä rakenteellisin ratkaisuin veden
pääsy tiloihin esim. ajoluiskan ja muiden pysty-yhteyksien kautta.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja
pilaantuneisuuden kunnostaminen
Suunnittelualueella sijaitsee vanha maanalainen öljyvarasto ja polttoaineasema. Maanalainen öljysäiliö on otettu pois käytöstä ja tyhjennetty
asiakirjojen perusteella vuonna 2004. Ramboll Finland Oy:n on laatinut
vuonna 2007 polttoaineaseman maaperäselvityksen. Tehtyjen tutkimusten perusteella ei havaittu tarvetta maaperän kunnostamiselle. Kaivuutöissä tulee kuitenkin varmistua maaperän PAH-pitoisuuksista ja
kaivetun maan jatkosijoittamisesta, vaikka näytteistä todetut pitoisuudet
eivät edellytä kunnostamista. Asemakaavamääräyksessä edellytetään,
että pilaantuneet maa-alueet on selvitettävä ja kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Ympäristöhäiriöt
Pysäköintilaitoksen autoliikenteen päästöjen aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet on selvitetty Ilmatieteenlaitoksen laatiman ilmanlaatuselvityksen avulla. Mallilaskelmien mukaan typpioksidien raja- ja ohjearvoihin verrannolliset pysäköintilaitoksen autoliikenteen päästöjen aiheuttamat pitoisuudet alittavat selvästi kaikilla tutkimusalueilla typpioksidipitoisuuksille annetut raja- ja ohjearvot. Suurimmillaan vuorokausiohjearvoon verrannolliset korkeimmat typpioksidipitoisuudet olisivat alle 1 %
ohjearvosta. Pitoisuudet ovat suurimmillaan tasolla +32 m maanpinnasta.
Pysäköintilaitoksen ilmanvaihtohormien äänitaso tulee huomioida jatkosuunnittelussa.
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Pelastusturvallisuus
Pysäköintilaitoksen yleissuunnitelmassa palo- ja pelastusturvallisuuden
ratkaisuja on tutkittu ja ne on esitetty liitteenä olevassa raportissa. Raportissa esitetään pysäköintilaitoksesta poistumisyhteyksiksi kaksi
osastoitua porrashuonetta sekä ajoluiskan vierellä kulkeva osastoitu
poistumiskäytävä. Samat yhteydet ovat myös käytettävissä pelastuslaitoksen sammutusreitteinä. Kolmas porrasyhteys mahdollisine hisseineen sijoitetaan kaava-alueelle pelastusviranomaisen hyväksymällä tavalla ja se integroidaan olemassa olevaan rakennukseen kiinteistönomistajan luvalla. Maanalaisista tiloista tulee suunnitella ja järjestää
uloskäytävät ja pelastusyhteydet maan pinnalle pelastusviranomaisen
hyväksymällä tavalla.
Kaikki pysäköintilaitoksen tilat suunnitellaan varustettavaksi automaattisella sammutuslaitteistolla. Palo- ja pelastusturvallisuuden suunnittelua tarkennetaan jatkosuunnittelun aikana.
Rakennetekniikka
Pysäköintilaitoksen ajoluiska sijoitetaan Elokuvasäätiön rakennuksen
taakse, Wanhaa Satamaa vastapäätä. Ajotunneli suunnitellaan niin, että tulevaisuudessa sen päälle on mahdollista toteuttaa uudisrakennus.
Tällöin rampin suuaukko integroituu osaksi rakennuksen julkisivua.
5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön
Maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisella ei ole kaupunkikuvallisia vaikutuksia maanpinnalle nousevia pysty-yhteyksiä ja ajoluiskaa lukuun ottamatta. Pysäköintilaitokseen liittyvät maanpinnan alapuolisten
tilojen tarvitsemat hormit ja muut pysty-yhteydet tullaan suunnittelemaan yhtenä, kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena kokonaisuutena.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Kaavan toteuttaminen selkiyttää pysäköintimahdollisuuksia Katajanokan alueella. Pysäköintilaitoksen liittymän sijainti Kanavakadulla keskittää pysäköintiliikennettä alueen kokoojakadulle ja todennäköisesti vähentää pysäköintiliikennetarvetta alueen tonttikaduilla. Pysäköintilaitoksen liikenteellä ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn tai kävelyolosuhteisiin. Maanalainen pysäköintilaitos
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parantaa Katajanokanrannan tulevan maankäytön suunnittelun edellytyksiä.
Pysäköintilaitoksen rakentamisen edellyttämien johtosiirtojen tarve on
lähtötietojen perusteella arvioitu olevan vähäisiä ja paikallisia. Hankkeen toimija vastaa vaadituista johtosiirroista. Pysäköintilaitoksen pintayhteydet eivät sijoitu alueille, joissa on runsaasti kunnallistekniikkaa.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
Pysäköintilaitoksen autoliikenteen päästöjen aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet selvitettiin Ilmatieteenlaitoksen laatiman ilmanlaatuselvityksen avulla. Mallilaskelmien mukaan typpioksidien raja- ja ohjearvoihin
verrannolliset pysäköintilaitoksen autoliikenteen päästöjen aiheuttamat
pitoisuudet alittavat selvästi kaikilla tutkimusalueilla typpioksidipitoisuuksille annetut raja- ja ohjearvot. Suurimmillaan vuorokausiohjearvoon verrannolliset korkeimmat typpioksidipitoisuudet olisivat alle 1 %
ohjearvosta. Pitoisuudet ovat suurimmillaan tasolla +32 m maanpinnasta.
Pysäköintilaitoksen ilmanvaihtohormien äänitaso tulee huomioida jatkosuunnittelussa.
Asemakaava luo edellytykset palo- ja pelastusturvallisuuden määräysten mukaiselle jatkosuunnittelulle ja toteutukselle.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia,
koska maanalainen pysäköintilaitos toteutetaan kokonaisuudessaan
yksityisenä hankkeena.
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset
Pysäköintilaitos edistää alueen yritysten toimintamahdollisuuksia parantamalla niiden saavutettavuutta yksityisautolla.
Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu taloudellisia vaikutuksia kaupungille.
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6
SUUNNITTELUN VAIHEET
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus
Kaavoitustyö on tullut vireille YIT Rakennus Oy:n hakemuksen johdosta
(saapunut 27.2.2006).
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 5.6.2007).
YIT Rakennus Oy on lähettänyt uuden hakemuksen 23.12.2011.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty ja lähetetty osallisille
5.9.2014.
Vireilletulosta ilmoitettiin myös kaavoituskatsauksessa.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia ja tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 30.9.2014.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, alustava yleissuunnitelma, havainnekuva ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupungintalolla
ja kaupunkisuunnitteluvirastossa 15.9.–3.10.2014.
Viranomaisyhteistyö
Suunnittelun lähtökohtia esiteltiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle keväällä 2014 ja pelastuslaitokselle kesällä 2014.
Pelastuslaitoksen esittämät vaatimukset ovat toteutettavissa kaavaehdotuksen puitteissa.
Ennen lautakuntakäsittelyä pyydettiin kannanotot kiinteistövirastolta,
rakennusvirastolta, Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitokselta,
pelastuslaitokselta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä (HSY:n vesihuolto), Museovirastolta ja kaupunginmuseolta. Kannanotot on otettu kaavaehdotuksen valmistelussa huomioon. Kaupunginmuseolle on lisäksi esitelty suunnitelmat erillisessä tapaamisessa.
Esitetyt mielipiteet
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse yhteensä yksitoista (11) mielipidettä koskien osallistumis-
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ja arviointisuunnitelmaa sekä asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi
suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.
Saaduissa kirjallisissa mielipiteissä on tuotu esiin kriittisen palautteen
lisäksi suunnitelmasta löydettyjä positiivisia seikkoja. Pysäköintilaitos
katsotaan tervetulleeksi ja välttämättömäksi ja siitä katsotaan hyötyvän
sekä kongressitilaisuuksien, matkustajaliikenteen että asukkaiden. Kritiikkiä esitettiin erityisesti laitoksen käyttäjäkuntaan, ajoramppien ja jalankulun pysty-yhteyksien sijaintiin, liikenteellisiin vaikutuksiin ja rakentamisaikaisiin vaikutuksiin liittyen.
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon jatkosuunnittelussa ja kaavaehdotusta valmisteltaessa sekä täydentämällä yleissuunnitelmaraporttia.
Muistutukset ja lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 6.3.2015–
9.4.2015.
Kaavaehdotuksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse ja sähköpostitse yhteensä yhdeksän (9) muistutusta.
Muistutukset koskivat laitoksen käyttäjäkuntaa, ajoramppien ja jalankulun pysty-yhteyksien sijaintia, liikenteellisiä vaikutuksia ja rakentamisaikaisia vaikutuksia. Lisäksi kyseenalaistettiin kaavaprosessin ja
-valmistelun lainmukaisuus.
Kaavaehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta,
yleisten töiden lautakunta, ympäristölautakunta, pelastuslautakunta,
kaupunginmuseo, Helen Sähköverkko Oy, Helen Oy, Liikennelaitos
-liikelaitos (HKL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
HSY, Helsingin Satama Oy ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (27.4.2015)
pitää tärkeänä arvokkaan kulttuuriympäristön ja rakennusten arvon
huomioimista pysäköintilaitoksen maanpäällisten rakenteiden ja rakennelmien sijoittamisessa ja katsoo kaavamääräykset näiltä osin riittäviksi. Samoin merivesitulvan mitoituskorkeustaso on riittävä ja meritulvaan
liittyvät kaavamääräykset asianmukaiset. Ajoluiskan osalta meritulvaan
on varauduttava ottaen huomioon alin suositeltava rakentamiskorkeus
ensisijaisesti niin, että luiskan yläosassa ajoradan pinnan taso on riittävän korkealla ja mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee tunnelin suuaukon
sulkemiseen varautua kiinteillä tilapäisillä tulvasuojelurakenteilla.
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Muissa lausunnoissa esitettiin:
- katujen alaisten tilojen ja rakenteiden suunnittelussa ja rakenteiden
sovittamisessa kaupunkirakenteeseen tehtävän yhteistyötä rakennusviraston kanssa
- otettavaksi huomioon katujen kantavuusvaatimukset sekä rakenteiden mitoitus ja tilatarpeet
- julkisen katutilan vapauttamista entistä enemmän jalankulun, pyöräilyn ja istutusten tarpeisiin
- logistiikan tilapäisen pysäköinnin ja matkustajasataman liikenteen ja
riittävän liikenteenohjauksen tarpeiden huomioon ottamista
- puurivien merkitsemistä ohjeellisiksi kaava-alueella
- kansirakenteiden päällisten kasvualustojen mitoituksen ja kansirakenteiden kantavuusvaatimusten tutkimista kaavoitusvaiheessa
- kaava-alueen korjaamista kaavaselostukseen vähintään esteettömyyden perustason alueeksi ja esteettömyysvaatimuksen korottamista erikoistason alueeksi joiltain osin
- pysäköintilaitoksen toteuttamisesta aiheutuvien muutoskustannusten kuulumista hankkeelle
- kolmannen poistumis- ja sammutusreittinä palvelevan pystyyhteyden toteuttamisen samanaikaisuuden varmistamista suhteessa pysäköintilaitoksen toteuttamiseen
- pystykuilujen tarpeellisten tilavarausten huomiointia ja pysäköintilaitoksen kantavien rakenteiden toteuttamista vähintään luokkaan
R120
- pysäköintilaitoksen suunnittelua tehtävän tiiviissä yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa
- pysäköintilaitoksen myötä maan päältä vapautuvan pysäköintitilan
osoittamista muuhun käyttöön
- pysäköintilaitoksen tilojen soveltuvuuden edellyttämistä myös kaasuhenkilöautoille ja sähköautojen latauspaikkoja varaamista
- mahdollisten vesihuoltolinjojen siirtojen suunnittelua ja toteuttamista
hankkeen yhteydessä ja sen kustannuksella
- terminaaliliikenteen huomioon ottamista niin, ettei tälle aiheudu haittaa lopputilanteessa tai rakentamisaikana
- Katajanokan sillan toimivuuden ja liikennevalo-ohjauksen tehostamista
- huomion kiinnittämistä joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn reittien sujuvuuteen ja jatkuvuuteen
- hankkeeseen ryhtyvän vastaamista alueen rakennettavuudesta ja
kunnostamisesta
- kaavatyössä tarkasteltavan kaava-alueen aiheuttamat ympäristövaikutukset
- huoli pysty-yhteyksien sijoittamisesta maanpäällisiin kulttuurihistoriallisiin rakennuksiin sisätilojen suojeluarvojen säilyvyyden kannalta
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-

hankkeeseen ryhtyviltä vaadittavaa toimintaympäristööön liittyvää
ymmärrystä arvoympäristössä toimittaessa.

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.
Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä
päivitetty lähtötietojen ja esteettömyysvaatimusten osalta.
7
KÄSITTELYVAIHEET
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 27.1.2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta jätti asian pöydälle ja
päätti 10.2.2015 esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä seuraavalla lisäyksellä: "Kaupunkisuunnittelulautakunta kehottaa virastoa selvittämään pysäköintiä Katajanokalla
maanpäällä, jolloin tulee selvittää mahdollisuuksia varata citylogistiikan
periaatteiden mukaan tilaa tilapäiseen pysähtymiseen, talvella vuoropysäköintiin tai viikoittaiseen siivouspäivään sekä mahdollisuutta Luotsikadun muuttamiseen pihakaduksi yhden korttelin osalta."
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 20.9.2016 kaupunginhallitukselle
 27.1.2015 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12333
hyväksymistä ja ettei tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna
aihetta muutoksiin. Asemakaavan muutos koskee 8. kaupunginosan
(Katajanokka) maanalaisia tiloja: kortteli 184, osa korttelista 8025,
osa korttelista 8151, korttelit 8186–8189 sekä katu- ja satamaalueet.

Helsingissä 20.9.2016

Olavi Veltheim

5.9.2014
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KATAJANOKKA, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Tämä osallistumis- ja arviointi-suunnitelma korvaa 5.6.2007 päivätyn osallistumis- ja
arviointisuunnitelman

Suunnittelualue
Asemakaavan muutos koskee aluetta, jota rajaavat pääosin Satamakatu, Kruunuvuorenkatu, Mastokatu ja Katajanokanlaituri.

5.9.2014
Nykytilanne
Katajanokalla on puutetta autopaikoista.
Asukkaille tarkoitetut paikat sijaitsevat
pääosin katujen varsilla. Alueella toimivilla yrityksillä on niin ikään puute autopaikoista. Lähivuosina tapahtuva lisärakentaminen ja toimintojen tehostaminen lisäävät pysäköintitarpeita.
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31.12.2014 saakka kiinteistölautakunnan
päättämin ehdoin
Pysäköintilaitoksesta on laadittu alustava
suunnitelma (Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy) asemakaavoituksen pohjaksi.
Suunnitelma tarkentuu kaavoitustyön jatkuessa.
Tehdyt selvitykset

Mitä alueelle suunnitellaan
Alueelle on suunnitteilla maanalainen pysäköintilaitos 500 autolle. Pysäköintilaitoksen sisään- ja ulosajoramppien sijainnit tarkentuvat kaavoitustyön edetessä.
Aloite
Asemakaavan muutosta on hakenut YIT
Rakennus Oy.
Maanomistus

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
Alustava pohjatutkimus, 2/2007
Louhintatyön ympäristöselvitys,
5/2013
Kallioperätutkimus, 6/2013
Ilmanlaatuselvitys, 10/2013
Katajanokan pysäköintilaitoksen yleissuunnitelma, YIT, Caverion, Sito,
Ramboll, Paloässät, 2014
Maankäyttösopimus

Maanalainen alue sijoittuu pääosin Helsingin kaupungin tai hankkeen osapuolien
suoraan tai välillisesti omistamien kiinteistöjen alapuolelle.

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Kaavatilanne

Vaikutusten arviointi

Alueella on voimassa useita eri asemakaavoja. Voimassa olevissa asemakaavoissa korttelit ovat pääosin liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen
vaikutuksia kaupunkikuvaan, liikenteeseen sekä ilmanlaatuun kaavan valmistelun yhteydessä.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi (asuminen,
toimitila). Alue on kulttuurihistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä.
Muut suunnitelmat ja päätökset
Kaupunginhallitus on päättänyt jatkaa
maanalaisen määräalan varausaikaa

Kaavan valmisteluun osallistuminen
Aloitusvaihe
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittää viimeistään 3.10.2014.

5.9.2014
Keskustelutilaisuus on 30.9. klo 18–20,
Wanha Satama, H-Sali, Pikku Satamakatu 3-5. Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.
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päristöpalvelut, Museovirasto, kaupunginmuseo, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikennelaitos ja
rakennusvalvontavirasto.
Mistä saa tietoa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja
muu kaavan valmistelumateriaali on esillä
15.9.–3.10.:
Kaupunkisuunnitteluviraston esittelytila
Laiturilla, Narinkka 2
kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä
nyt.

Suunnittelun etenemistä voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston internetpalvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.

Ehdotusvaihe
Saadun palautteen pohjalta valmistellaan
kaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle loppuvuodesta 2014.

Suunnittelun etenemisestä sekä osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan:
kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja asukkaille)
www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä
nyt
Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä keväällä 2015.

Mielipiteet
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen:

Ketkä ovat osallisia
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat,
asukkaat ja yritykset
Katajanokka-Seura ry
Kruununhaka-Seura ry
Kruununhaan Asukasyhdistys r.y.
Helsingin Yrittäjät
kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kiinteistöviraston tontti- ja geotekninen osasto, rakennusviraston katu- ja puistoosasto, pelastuslaitos, Helsingin Satama,
Helsingin Energia, Helsingin seudun ym-

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto,
PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13)
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

5.9.2014
Kaavaa valmistelee
arkkitehti Milla Nummikoski
puhelin 310 37477
sähköposti milla.nummikoski(a)hel.fi
liikennesuunnittelija Taneli Nissinen
puhelin 310 37447
sähköposti taneli.nissinen(a)hel.fi
diplomi-insinööri Raila Hoivanen
puhelin 310 37482
sähköposti raila.hoivanen(a)hel.fi
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