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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata kauppakeskus
Itiksen vanhimman osan rakennustaiteellisesti arvokkaiden julkisi-
vujen säilyminen. Rakennus valmistui vuonna 1984. Rakennus on
merkittävä sekä osana arkkitehti Erkki Kairamon tuotantoa että
osana Itäkeskuksen kaupunkirakenteellista kokonaisuutta. Itäkes-
kus on ollut esikuvana myöhemmille suomalaisille kauppakeskuk-
sille.

Kaavan laatimisen taustalla on rakennuksen omistajan, viran-
omaisten ja järjestöjen välinen erimielisyys julkisivujen suojelun
tavoitteista. Rakennustaiteen seura teki lokakuussa 2015 Uuden-
maan ELY-keskukselle suojeluesityksen rakennuksen julkisi-
vuista, joihin oltiin silloin suunnittelemassa muutoksia. Uuden-
maan ELY-keskus ei ratkaisussaan alkuvuodesta 2017 määrän-
nyt kauppakeskuksen vanhimman osan julkisivuja suojeltaviksi
rakennusperintölailla ja vaan katsoi, että suojelu tapahtuu asekaa-
voituksen keinoin.

Julkisivuja ja ns. pasaasin valokattoa koskeva suojelumääräys
(sr-2) on ainoa merkittävä voimassa olevaan asemakaavaan esi-
tetty muutos. Alueelle ei esitetä rakennusoikeuteen, rakennusalu-
een rajaukseen tai tilojen käyttöön liittyviä muutoksia. Suojelu-
määräyksen lisäksi vähäiset voimassa olevaan kaavaan tehtävät
kaavamerkintöjen ja -määräysten muutokset ovat luonteeltaan
teknisiä ja ajanmukaistavia.

Suojelumääräys ja sen taustat sekä perustelut on esitetty tarkem-
min kaavaselostuksen kohdassa Suojelukohteet.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
kaupungin aloitteesta ja kaavaratkaisun sisällöstä on neuvoteltu
kiinteistön omistajan kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 1 muistutus. Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat mm. pasaasikäytävä suojeluun, suojelumääräyksen tulkin-
taan ja suojelusta aiheutuvaan haittaan.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat suojelumääräykseen.
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on turvata rakennustaiteellisesti mer-
kittävän kohteen julkisivujen ja keskeisten sisätilojen säilyminen.

Kaavaratkaisu edesauttaa MRL:n alueiden käytön suunnittelun
tavoitteiden toteutumista: Alueiden käytön suunnittelun tavoit-
teena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutus-
ten arviointiin perustuen  edistää rakennetun ympäristön kau-
neutta ja kulttuuriarvojen vaalimista  §:n 3 momentti)

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 15 000 m2. Kaavaratkaisu ei
muuta alueen nykyistä rakennusoikeiden määrää (22 500 k-m2).

Alueiden käyttötarkoitus, korttelialueet ja katualueet

Alueen nykytilanne

Alueella on kauppakeskus Itiksen vanhin rakennusosa, joka on
liitoksissa kauppakeskuksen uudempiin rakennusosiin, Hansa-sil-
taan sekä metroaseman sisäänkäyntihalliin. Osa kauppakeskus-
rakennuksen rakennusosista sijaitsee pilarein kannatettuina ulok-
keina tontin ulkopuolella Tallinnanaukioon sekä metro- ja bussiter-
minaalin aukioon kuuluvilla, kaupungin hallinnassa olevilla alu-
eilla.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K)

Korttelialueelle ei esitetä tässä kaavamuutoksessa rakennusoi-
keuteen, rakennusalueen rajaukseen tai tilojen käyttöön liittyviä
muutoksia. Vähäiset kaavaan nro 8874 tehtävät kaavamerkintöjen
ja -määräysten muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja ajanmu-
kaistavia. Merkittävin muutos korttelialueella on suojelumääräys.

Alueen rakennusoikeuden määrä on 22 500 k-m2. Kerrosalasta
saa rakentaa liike- ja toimistotiloiksi enintään 18 800 k-m2, sosiaa-
litointa ja terveydenhuoltoa palveleviksi tiloiksi 3 300 k-m2 sekä
elokuvateatteri- tai vastaavaksi tiloiksi 450 k-m2. Myymäläkerros-
alasta saa rakentaa enintään 20 % elintarvikemyymäläksi. Ase-
makaavassa on erikseen määrätty, mitä tiloja on mahdollista ra-
kentaa kaavassa merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Kaavamer-
kinnöin on osoitettu korttelialueen sisäisiä kulkuyhteyksiä ja johto-
kujan sijainti Itäkadun vieressä.
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Muut alueet

Korttelialueen ulkopuolisille alueille ei esitetä tässä kaavamuutok-
sessa alueiden käyttöön vaikuttavia muutoksia. Vähäiset kaavaan
nro 8874 tehtävät kaavamerkintöjen ja -määräysten muutokset
ovat luonteeltaan teknisiä ja ajanmukaistavia. Merkittävin muutos
on suojelumääräys, sillä suojeltavia rakennusosia sijaitsee ulok-
keena tontin ulkopuolella.

Kaavamuutosalueeseen kuuluu tontin 45173/24 ulkopuolella alu-
eita, jotka ovat kaavallisesti moninaisessa käytössä. Maanalaisilta
osin (likimääräisen tason +11.00 alapuoliset alueet) alueet ovat
metrorataa ja -asemaa sekä pysäköimispaikkoja varten. Maan-
päällisiltä osin (likimääräinen taso +11.00 eli Tallinnanaukion
taso) alueet ovat osin jalankululle varattu katua, osin rakennus-
alaa metron lippuhallia ja liukuporras- ja porraskuilua varten ja
osin kortteliin 45173 kuuluvien ulokkeiden rakennusalaa.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Kohteen rakennusvaiheet

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa 1972 hyväksyä
itäisiä esikaupunkialueita koskevan jatkosuunnittelun periaatteet,
joiden mukaan
lypuron sekä Myllypuron ja Kontulan väliset alueet suunnitellaan
yhtenä kokonaisuutena asutusta, työpaikkoja ja liikunnallisia tiloja
varten siten, että keskustahakuisten kauppa- ja liiketoimintojen
pääosa sijoitetaan Puotinharjun ja Marjaniemen väliselle alueelle
Itäkeskuksen kaavarungon esisuunnitteluvaiheessa (1973) esitet-
tiin alueen kaupallisten palvelujen keskeisenä osana toteutetta-
vaksi kävelykatu, joka yhdistäisi Puotinharjun ostoskeskuksen,
metroaseman ja bussiterminaalin Itäväylän eteläpuoleisiin aluei-
siin. Reitin keskelle suunniteltiin paikka kauppakeskukselle. Tämä
Itäkeskuksen ns. vanha osa rakennettiin Arkkitehdit Ky:n suunni-
telmien mukaisesti vuosina 1980 1984. Rakennus liitettiin ole-
massa olevaan Itäkeskuksen metroasemaan ja sen suunnitteluun
vaikutti myös viereinen valmiiksi suunniteltu Hansasilta. Suunnit-
telijat, Erkki Kairamo, Heikki Mäkinen ja Keijo Koskinen, totesivat
Arkkitehti-lehdessä, että kahden rakennuksen muodostama koko-
naisuus ei ollut niinkään talo, vaan olennainen osa Itäkeskuksen
kaupunkirakennetta ja pääjalankulkuakselia. Rakennuksen pitkit-
täissuuntainen lasikattoinen kauppagalleria, "pasaasi", ja sen
kanssa risteävä poikkisuuntainen jalankulkuakseli muodostavat
talon perusrakenteen. Julkisivuissa ja sisätiloissa varattiin mainok-
sille tilaa suhteellisen vapaan, mutta tiettyjä pelisääntöjä noudat-
tavan periaatteen mukaan.
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Itäkeskus julkaistiin 1980-luvulla useissa ammattilehdissä. Raken-
nusta pidettiin merkittävänä sekä osana Erkki Kairamon tuotantoa
että esikuvana myöhemmille suomalaisille kauppakeskuksille:
"Esikaupunkeihin vähittäiskaupan keskittymisen mukana raken-
nettujen julkisten kauppakeskusten ja alennushallien joukossa
Kairamon Itäkeskukseen suunnittelemat rakennukset ovat harvi-
naisia esimerkkejä yksityiskohtia ja tärkeimpiä sisätiloja myöten
hallitusti toteutetuista liiketiloista." (Vilhelm Helander: Suomalai-
nen rakennustaide, 1994).

Rakennuksen sisätiloja on muutettu useita kertoja käyttötarkoituk-
sen muutosten mukaisesti ja niiden muunneltavuus oli yksi suun-
nittelun lähtökohdista. Ensimmäiset muutokset tehtiin jo ennen
kauppakeskuksen virallista valmistumista ja arkkitehtisuunnitte-
lusta vastasi vuoteen 1996 saakka pääasiassa Arkkitehdit Ky.
Suurin osa liiketiloista on uusittu ja sisäinen kulkuyhteys on avattu
sekä länsi- että itäpäädyn suuntaan. Turunlinnantie 10 on raken-
nettu käytännössä uudelleen: alun perin Tallinnanaukion päät-
teeksi suunniteltu liiketilasiipi on sulautettu Itäkeskuksen laajen-
nuksen päädyksi ja muotoiltu uudelleen erityisesti sisäänkäynnin
osalta.

Vanhan osan julkisivut ovat suurimmaksi osaksi säilyneet lähes
alkuperäisessä asussaan. Turunlinnantie 10 on kauppakeskuksen
uuden osan rakentamisen myötä olennaisesti muuttunut, eikä
suojelu koske sen julkisivujen rakenteita.

Aloite kohteen suojelusta ja lausunnot siitä

Rakennustaiteen seura teki 5.10.2015 Uudenmaan ELY-keskuk-
selle suojeluesityksen Itäkeskuksen vanhan osan julkisivuista, joi-
hin oltiin suunnittelemassa muutoksia. Suojeluesityksessä todet-
tiin, että Itäkeskus on arkkitehtuurihistoriallisesti merkittävä kohde,
jossa yhdistyvät Kairamon arkkitehtoniset pyrkimykset, ajankoh-
dan kaupunkisuunnittelun uudet tavoitteet ja rakennuksen merki-
tys kauppakeskusrakentamisen edelläkävijänä.

Seuran esityksen mukaan suojelukohteita olisivat harvinaisuu-
tensa, edustavuutensa ja historiallisen todistusvoimaisuutensa
perusteella Tallinnanaukion ja metron liityntäterminaalin puoleis-
ten (ilmeisesti länsisivun) julkisivujen alkuperäiset osat. Suojelta-
viksi esitettiin julkisivujen alkuperäiset vaaka- ja pystyjaot, pinta-
materiaalit sekä ikkuna-aukotuksen periaatteet ja julkisivun eri
vyöhykkeiden väliset suhteet syvyys-, korkeus- ja leveyssuun-
nassa. Myös valaisinpylonit tuli suojella.

Suojeluesityksen vastaanoton jälkeen Uudenmaan ELY-keskus
teki päätöksen (12.10.2015) kauppakeskuksen vanhinta osaa
koskevasta vaarantamiskiellosta.
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Museoviraston lausunnossa (28.4.2016) todettiin, että kohteella
on valtakunnallista merkittävyyttä ja sen julkisivut ovat säilyneet
arkkitehtuuriltaan varsin hyvin alkuperäisessä asussaan. Valta-
kunnallinen merkitys sekä ulkoarkkitehtuurin ja keskeisten tilojen
säilyneisyys perustelevat rakennuksen suojelun. Suojelutavoit-
teina Museovirasto esitti, että rakennuksen ulkoasu rakennusosi-
neen ja yksityiskohtineen säilyy. Suojelussa on Tallinnanaukion ja
lounaispäädyn julkisivujen ohella otettava huomioon pasaasikäy-
tävä ja lasinen porrastorni. Länsikulmauksen porrashuoneen
taakse jäävä ulkokäytävä voidaan tarvittaessa sulkea arkkitehtuu-
riin soveltuvalla tavalla. Tarkempien suojelutavoitteiden osalta vi-
rasto toteaa, että rakennuksen ulkoasu rakennusosineen ja yksi-
tyiskohtineen säilyy. Rakennusosat korjataan ja tarvittaessa uusi-
taan siten, että rakenteet materiaalit, väritys ja työtavat vastaavat
alkuperäistä toteutusta.

11.5.2016 Uudenmaan ELY-keskus pyysi Helsingin kaupungilta
lausuntoa suojeluesityksestä ja Museoviraston lausunnosta.

19.9.2016 Helsingin kaupunginhallitus antoi lausunnon Uuden-
maan ELY-keskukselle. Lausunnossa todetaan mm. seuraavaa:

en-
nusperintölain) tarkoituksena on, että rakennusperinnön suojele-
minen asemakaava-alueella ja asemakaavoitetuksi päätetyillä
alueilla järjestetään pääsääntöisesti ja ensisijaisesti kaavoituk-
sella, on kaupunginhallitus esityslistan edellisessä asiankohdassa
päättänyt rakennuskiellon asettamisesta 45. kaupunginosan (Var-
tiokylä, Itäkeskus) korttelin 45173 tontille 5 (nro 12411, Itäkeskuk-

Itäkeskuksen kauppakeskuksen kaupallisen kehittämisen tarpeet
tulee pyrkiä yhteensovittamaan mahdollisuuksien mukaan vireillä
olevien kaavoitus- ja suojeluprosessien aikana kuitenkin raken-
nuksen arvo ja ominaispiirteet huomioon ottaen. Kaupunginhalli-
tus korostaa, että asemakaavaprosessi tulee viedä läpi tiiviissä
aikataulussa ja hyvässä yhteistyössä rakennuksen omistajan
kanssa, jotta suojelun tarpeet ja kaupallisen kehittämisen näkö-

Kiinteistön omistajan tavoitteet

Itäkeskus totesi vastineessaan 26.10.2016, että kohde ei ole har-
vinainen eikä huonokuntoisuutensa vuoksi myöskään edustava.
Julkisivuja on muutettu useaan otteeseen viime vuosikymmenien
aikana. Julkisivurakennelmalla ei ole merkitystä historiallisen ta-
pahtuman todisteena tai esimerkkinä. Hitsaamalla tehty rakenne
on herkkä korroosiolle, ja ongelmana on erityisesti hitsaussaumo-
jen kestävyys; huonoa rakennustapaa ei tulisi suojella. Korvaa-
vaksi rakenteeksi on omistajan toimesta suunniteltu pulttiliitoksiin
perustuvaa rakennetta, jonka osia olisi helpompi tarvittaessa uu-
sia. Lisäksi tavoitteena olisi parantaa sadevedenpoistoa, joka on
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talviaikaan todettu jopa vaaralliseksi. Rakenteesta on laadittu tar-
kastusraportti, jonka mukaan kannatusrakenne tulisi poistaa ja
korvata se nykyisiä vaatimuksia vastaavalla rakenteella. Vanhan
rakenteen korjaamista ei pidetty perusteltuna. Yhtenä julkisivujen
uudistamisen tavoitteena on mahdollistaa pelastusautojen kulke-
minen julkisivun vieressä, mutta suojelupäätös estäisi ongelman
poistamisen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu
rakennussuojelusta (12.1.2017)

Päätöksessä todetaan, että Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus ei määrää Itäkeskuksen kauppakeskuksen van-
himman osan julkisivuja, Itäväylän puolista julkisivua, pasaasikäy-
tävää eikä laisista porrastornia suojeltaviksi rakennusperintölailla.

Uudenmaan ELY- keskuksen rakennussuojelupäätöksen peruste-
luissa viitataan suojeluesityksen mainintaan kohteen merkittävyy-
destä osana Erkki Kairamon tuotantoa, kaupunkisuunnittelun
1970- ja 1980-lukujen tavoitteita sekä kauppakeskusrakentamisen
edelläkävijänä. Perusteluissa todetaan, että rakennusperintölain
mukainen suojelu asemakaava-alueella tulee kysymykseen lä-
hinnä sisätilojen suojelun osalta. Kaupungin asetettua korttelin ra-
kentamiskieltoon ja käynnistettyä asemakaavoituksen ELY-kes-
kus katsoo, että suojelu tapahtuu rakennusperintölain sekä maan-
käyttö- ja rakennuslain säännösten mukaisesti maankäyttö- ja ra-
kennuslain keinoin. Asemakaavallinen suojelu on mahdollista ulot-
taa puolijulkiseen pasaasikäytävään ja lasiseen porrastorniin. Mu-
seoviraston lausuntoa rakennuksen kulttuurihistoriallisesta merki-
tyksestä ei ELY-keskuksen mukaan ole syytä kyseenalaistaa.

Kaavaratkaisu

Itäkeskuksen vanha osa suojellaan maankäyttö- ja rakennuslain
keinoin. Rakennus on sekä Museoviraston, Helsingin kaupungin-
museon, että Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan arkkitehtuuri-
historiallisesti merkittävä.

Rakennus on merkittävä sekä osana arkkitehti Erkki Kairamon
tuotantoa, että osana Itäkeskuksen kaupunkirakenteellista koko-
naisuutta, johon kuuluvat Puotinharjun ostoskeskus, Stoa edusau-
kioineen, kirkko, Tallinnanaukio ja metroasema. Tallinnanaukion
kaupunkikuvan merkittävyys perustuu suureksi osaksi kauppakes-
kuksen julkisivuarkkitehtuuriin.

Suojeltavia kohteita ovat rakennuksen julkisivut Tallinnanaukion,
Itäkadun ja metroaseman suuntaan sekä kauppakeskuksen sisäi-
nen pääkulkuväylä, ns. Pasaasi. Julkisivujen teräsrakenteiden al-
kuperäiset päämitat (rakenteen korkeus ja syvyys, alareunan
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korko suhteessa torin pintaan) on säilytettävä. Myös moduuliruu-
dukkoon perustuva pysty- ja vaakarakenteiden mitoitus on säily-
tettävä. Ulkoseinien pintamateriaaleja ei tule korjaustöiden yhtey-
dessä vaihtaa alkuperäisistä (lasitiili, keraaminen laatta) poik-
keaviksi. Kaikissa tapauksissa on ensisijaisesti pyrittävä korjaa-
maan alkuperäiset rakenteet.

Julkisivurakenteiden säilyttämisen tulee olla ensisijainen vaihto-
ehto aina, kun rakenteet ovat nykyisessä tilassaan korjauskelpoi-
sia ja niiden arvioitu käyttöikä on kohtuullisen pitkä. Jos alkupe-
räisten metallirakenteiden kunnostaminen edellyttää uusimista
vastaavaa työn laajuutta, voidaan rakennusosat vaihtoehtoisesti
korvata uusilla metallirakenteilla noudattaen alkuperäistä mitoi-
tusta. Rakenteiden yksityiskohtia voidaan rakennusteknisistä
syistä muuttaa, mutta muutokset eivät saa näkyä julkisivuissa.

Kaavamääräys (sr- Kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus.
Suojeltavia kohteita ovat rakennuksen kerrostasojen 1 3 julkisivut
Tallinnanaukion, Itäkadun ja metroaseman suuntaan sekä sisäi-
sen pääkulkuväylän, ns. Pasaasin, valokatto ja siihen liittyvät kan-
tavat betonirakenteet. Julkisivujen alkuperäiset mittasuhteet ja jä-
sentely on säilytettävä. Mikäli rakenteita joudutaan uusimaan, on
rakennusosien mitoitus säilytettävä ja käytettävä alkuperäistä vas-
taavia materiaaleja.

Uusien varusteiden ja mainoslaitteiden lisääminen julkisivuihin on
mahdollista, jos ne eivät estä alkuperäisten rakenteiden hahmot-
tamista. Rakennuksen käyttöön liittyvät vähäiset julkisivumuutok-
set maantasokerroksissa ovat myös mahdollisia samoin perus-
tein. Julkisivujen ja valokaton ulkonäköön olennaisesti vaikutta-
vaista muutoksista on neuvoteltava suojeluviranomaisen kanssa."

Suojelu ei koske entistä Turunlinnantie 10:n kiinteistöä, joka ny-
kyisin olennaisesti muutettuna liittyy kauppakeskuksen uuteen
osaan.

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaavaratkaisulla turvataan rakennustaiteellisesti merkittävän koh-
teen julkisivujen ja keskeisten sisätilojen säilyminen.
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Vaikutukset kiinteistön ja suojelumääräyksen kohteena
olevan rakennuksen omistajalle

Suojelu kohdistuu julkisivuihin Tallinnanaukion, Itäkadun ja metro-
aseman puolella sekä sisäisen pääkulkuväylän valokattoon kanta-
vine betonirakenteineen. Kyseisten kohteiden mittasuhteet on säi-
lytettävä ja käytettävä alkuperäistä vastaavia materiaaleja, jos ra-
kenteita joudutaan uusimaan. Suojelumääräyksen noudattaminen
ei edellytä toimenpiteitä, jotka poikkeavat normaalista kunnosta-
misesta ja ylläpidosta.

Kaavamääräyksessä todetaan, että uusien varusteiden ja mainos-
laitteiden lisääminen julkisivuihin on mahdollista, jos ne eivät estä
alkuperäisten rakenteiden hahmottamista. Rakennuksen käyttöön
liittyvät vähäiset julkisivumuutokset maantasokerroksissa ovat
myös mahdollisia samoin perustein. Suojelu ei olennaisesti vai-
keuta rakennuksen käyttöä tai estä sen käyttöön liittyviä uudel-
leenjärjestelyjä.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin uudessa yleiskaavassa (saanut lainvoiman 8.11.2018)
alue on liike- ja palvelukeskusta-aluetta C1. Nyt laadittu kaavarat-
kaisu on Helsingin uuden yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat nro 8450 (vahvistettu
22.3.1982), nro 8874 (vahvistettu 5.10.1984) ja nro 11366 (vah-
vistettu 6.6.2005). Kaavojen mukaan alue on pääosin liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialuetta (K) sekä metron päällä olevaa ja-
lankululle ja metron lippuhallia varten varattua katualuetta, jonka
päälle K-korttelialueen rakennus voi ulottua ulokkeena ja kanta-
vilta rakennusosiltaan.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
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Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-
mentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Katualueet ovat kaupungin
omistuksessa.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

 Uudenmaan ELY-keskus
 Museovirasto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)
 kaupunkiympäristötoimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin uutisten itäpainok-
sessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa
(kaavaluonnos ja selostusluonnos liitteineen) oli nähtävillä 19.3.
13.4.2018 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat pääasiassa suojelumää-
räyksen sisältöön. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomi-
oon kaavatyössä siten, että kaavaluonnoksen suojelumääräystä
on tarkennettu nähtäville asetettavassa kaavaehdotuksessa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat mm. kaavamuutoksen tavoitteisiin ja ra-
kennussuojelun mielekkyyteen yleisesti, kuulemisen ja tiedottami-
seen, suojelumääräyksen ja selostuksen sisältöön, kaava-aineis-
toon, sisätilojen suojeluun ja suojelusta aiheutuvaan haittaan.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 2 kpl.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaava-
luonnoksen suojelumääräystä on tarkistettu ja täydennetty kaava-
ehdotusta varten mm. saavutettavuuteen ja pasaasiin liittyviltä
osin.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 28.8. 26.9.2018

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Muistutuksessa esitetyt
huomautukset kohdistuivat mm. pasaasikäytävä suojeluun, suoje-
lumääräyksen tulkintaan ja suojelusta aiheutuvaan haittaan.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-
kus)

 kaupunginmuseo
 Museovirasto
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ELY-keskuksen näkemyksen mukaan suojelumääräys on asian-
mukainen ja se turvaa arkkitehtuurihistoriallisesti arvokkaan kaup-
pakeskuksen vanhimman osan arvot maankäyttö- ja rakennuslain
sekä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain tarkoittamalla
tavalla.

Kaupunginmuseon lausunnossa on tehty huomioita kaavamää-
räyksen suhteesta alkuperäisen konstruktion ja rakennustavan
sekä alkuperäisen värityksen säilyttämiseen.

Museoviraston lausunnossa on tehty huomioita olennaisten
muutosten arvioinnista ja museoviranomaisten kuulemisesta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitet-
tyjen huomautusten johdosta.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den ja vaikutusten arvioinnin osalta.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti 20.11.2018 kaupunginhallituk-
selle 13.11.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro
12535 hyväksymistä.

Kaupunkiympäristölautakunnan 20.11.2018 tekemän päätöksen
jälkeen on käynyt ilmi, että asemakaavan muutoksessa vuodelta
1991 oli virheellisesti jätetty muuttamatta tonttinumero 5. Tonttinu-
mero 5 on muutettu 10.6.2019 tonttinumeroksi 24. Tontin numero
on korjattu piirustukseen nro 12535 ja kaavaselostus on päivitetty.

Helsingissä 10.6.2019

Marja Piimies
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

KAUPPAKESKUS ITIKSEN VANHIMMAN RAKENNUSOSAN SUOJELU
ASEMAKAAVANMUUTOKSELLA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kauppakeskus Itiksen vuonna 1984 valmistuneen osan julkisivujen
ja katetun sisäkadun rakennustaiteellisesti arvokkaiden piirteiden
kaavallista suojelua suunnitellaan.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Kaavamuutoksen tavoitteena on turvata Arkkitehdit Ky:n suunnitteleman
vuonna 1984 valmistuneen kauppakeskuksen vanhimman osan raken-
nustaiteellisesti arvokkaiden julkisivujen ja katetun sisäkadun säilymi-
nen.

Taustaa kaavamuutokselle

Rakennustaiteen seura teki lokakuussa 2015 suojeluesityksen Tallin-
nanaukion ja metron liityntäterminaalin puoleisten julkisivujen alkupe-
räisten osien suojelusta. Museovirasto totesi vuonna 2016, että edellä
mainittujen julkisivujen lisäksi suojelussa tulee ottaa huomioon julkisivu
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kaakkoon sekä sisätiloista pasaasikäytävä ja kaakkoisjulkisivun lasinen
porrastorni.

Tammikuussa 2017 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus katsoi rakennussuojelupäätöksessään, että suojelu tapahtuu maan-
käyttö- ja rakennuslain keinoin eli asemakaavallisella suojellulla raken-
nusperintölain mukaisen suojelun sijasta.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineistoa (kaavaluon-
nos ja selostusluonnos liitteineen) on esillä 19.3. 13.4.2018 seuraa-
vissa paikoissa:
 kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin asiakas-
palvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neu-
vontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapal-
veluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 13.4.2018. Niille, jotka ovat
mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lä-
hetetään tieto lautakunnan päätöksestä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla helsinki.kir-
jaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-
linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Puotila-seura
 Helsingin Yrittäjät

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
mailto:helsinki.kir-jaamo@hel.fi
mailto:helsinki.kir-jaamo@hel.fi
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 asiantuntijaviranomaiset
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
 Museovirasto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön ja laaditaan
tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioi-
miseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistu-
vat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Suunnittelualueen rakennus ja kiinteistö ovat yksityisomistuksessa. Ra-
kennus sijoittuu osittain ulokkeena kaupungin omistuksessa olevalle
alueelle. Suunnittelualueen katualueet ovat kaupungin omistuksessa.
Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Alueella on voimassa asemakaavoja vuosilta 1982 2005 ja niissä alue
on pääosiltaan liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K).

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoi-
mintoja alueeksi.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue
on merkitty liike- ja palvelukeskustaksi.

Alueella on voimassa rakennuskielto.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi

Maankäyttö
Mikko Näveri, arkkitehti, p. (09) 310 37331, mikko.naveri@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel.fi/suunnitelmavahti.

mailto:sakari.mentu@hel.fi
mailto:mikko.naveri@hel.fi
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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Kaavoituksen eteneminen





















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.












































































