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§ 41
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto Guggenheim-museon
perustamismahdollisuuksia ja museon toimintaa koskevasta
konsepti- ja kehitysselvityksestä Helsingissä (a-asia)
HEL 2012-000420 T 12 02 01

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että selvitys käsittelee
Guggenheim-museon perustamismahdollisuuksia laajasti ja useasta eri
näkökulmasta. Selvityksessä esitetään Guggenheim-museon
rakentamista Katajanokan Kanavaterminaalin paikalle.
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee lausunnossaan selvityksen
museorakennuksen sijaintia, laajuutta ja kaupunkikuvaa sekä
asemakaavallisia ja liikenteellisiä kysymyksiä sekä näihin liittyviä
mahdollisia jatkotoimia.
Julkisena rakennuksena Guggenheim-museo sopii hyvin keskeiselle ja
arvokkaalle paikalle Helsingin keskustassa. Se korostaa paikan arvoa
ja merkitystä nykyisen liikenneterminaalin ja pysäköintikentän sijaan.
Museorakennuksen laajuudeksi selvityksessä esitetään 12016 k-m2
(tontin laajuus 12 700 m2). Kerrosala on sijoitettavissa hyvin alueelle ja
alueen laajuus tarjoaa mahdollisuuden rakennuksen eri
kaupunkikuvallisille massoitteluvaihtoehdoille. Selvityksessä on otettu
huomioon alueen kaupunkikuvallisen ja historialliset ominaispiirteet ja
mm. rantakävelyreitit museon ympärillä.
Paikka on keskeinen ja symbolisesti arvokas. Rakennus näkyy eri
suuntiin ja hyvin pitkälle. Vastaavasti rakennuksesta avautuu
poikkeuksellisen hienoja näköaloja.
Parhaillaan käynnissä olevassa Kirjavan Sataman ideakilpailun
ohjelmassa todetaan, että kanavaterminaalin paikalle tulee esittää
julkista rakennusta ja samalla ohjelmassa viitataan käynnissä olevaan
Guggenheim-selvitykseen.
Tontin rakennettavuutta, liikennettä ja kunnallistekniikkaa selvittiin
laajasti hotellihankkeen asemakaavoituksen yhteydessä
(kaupunginvaltuusto päätti keväällä 2010 hylätä hotellin asemakaavan
muutosehdotuksen).
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Alue on palvellut matkustajaterminaalina, jossa on ollut useita lähtöjä ja
saapumisia päivittäin. Näihin on liittynyt matkustajien saattoliikennettä,
bussiliikennettä ja pysäköintiä. Museotoiminnassa liikennemäärien
arvioidaan olevan vähäisempiä.
Kuitenkin museon saavutettavuus eri yleisöryhmien osalta edellyttää
saattoliikenteen sujuvuutta ja myös henkilöautojen pysäköinnin
järjestämistä museon läheisyydessä esim. pysäköintilaitoksessa. Myös
matkailuliikenteen (linja-autot) tilantarve on suurempi. Lisäksi
suunnittelussa tulee huomioida museon huoltoliikenteen (mahdollisesti
rekka-autoliikennettä) toimivuus ja sen vaatimat tilat. Jalankulun ja
pyöräilyn kannalta museon saavutettavuus on hyvä.
Rakennuksen rakennustaiteellisesti korkean laadun ja kaupunkikuvaan
soveltuvuuden varmistamiseksi rakennuksesta tulee järjestää
kansainvälinen yleinen arkkitehtuurikilpailu. Kaupunkisuunnitteluvirasto
on valmis omalta osaltaan valmistelemaan arkkitehtikilpailulle ohjelman
sekä siihen liittyvät kaupunkisuunnittelulliset lähtökohdat. Kaavan
muuttamisen pohjaksi tarvitaan korkealuokkainen suunnitelma.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on valmis laatimaan alueelle asemakaavan
muutoksen arkkitehtuurikilpailun tuloksen perusteella
Merkitty, että lautakunnan jäsenille oli jaettu pöytäkirjan liitteenä oleva
kirje.
Esittelijä
virastopäällikkö
Tuomas Rajajärvi
Lisätiedot
Ilpo Forssen, projektipäällikkö: 310 37199
ilpo.forssen(a)hel.fi
Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187
satu.tyynila(a)hel.fi
Marko Härkönen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37229
marko.harkonen(a)hel.fi
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122
pekka.nikulainen(a)hel.fi
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Kirje 31.1.2012

Päätösehdotus
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että selvitys käsittelee
Guggenheim-museon perustamismahdollisuuksia laajasti ja useasta eri
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näkökulmasta. Selvityksessä esitetään Guggenheim-museon
rakentamista Katajanokan Kanavaterminaalin paikalle.
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee lausunnossaan selvityksen
museorakennuksen sijaintia, laajuutta ja kaupunkikuvaa sekä
asemakaavallisia ja liikenteellisiä kysymyksiä sekä näihin liittyviä
mahdollisia jatkotoimia.
Julkisena rakennuksena Guggenheim-museo sopii hyvin keskeiselle ja
arvokkaalle paikalle Helsingin keskustassa. Se korostaa paikan arvoa
ja merkitystä nykyisen liikenneterminaalin ja pysäköintikentän sijaan.
Museorakennuksen laajuudeksi selvityksessä esitetään 12016 k-m2
(tontin laajuus 12 700 m2). Kerrosala on sijoitettavissa hyvin alueelle ja
alueen laajuus tarjoaa mahdollisuuden rakennuksen eri
kaupunkikuvallisille massoitteluvaihtoehdoille. Selvityksessä on otettu
huomioon alueen kaupunkikuvallisen ja historialliset ominaispiirteet ja
mm. rantakävelyreitit museon ympärillä.
Paikka on keskeinen ja symbolisesti arvokas. Rakennus näkyy eri
suuntiin ja hyvin pitkälle. Vastaavasti rakennuksesta avautuu
poikkeuksellisen hienoja näköaloja.
Parhaillaan käynnissä olevassa Kirjavan Sataman ideakilpailun
ohjelmassa todetaan, että kanavaterminaalin paikalle tulee esittää
julkista rakennusta ja samalla ohjelmassa viitataan käynnissä olevaan
Guggenheim-selvitykseen.
Tontin rakennettavuutta, liikennettä ja kunnallistekniikkaa selvittiin
laajasti hotellihankkeen asemakaavoituksen yhteydessä
(kaupunginvaltuusto päätti keväällä 2010 hylätä hotellin asemakaavan
muutosehdotuksen).
Alue on palvellut matkustajaterminaalina, jossa on ollut useita lähtöjä ja
saapumisia päivittäin. Näihin on liittynyt matkustajien saattoliikennettä,
bussiliikennettä ja pysäköintiä. Museotoiminnassa liikennemäärien
arvioidaan olevan vähäisempiä.
Kuitenkin museon saavutettavuus eri yleisöryhmien osalta edellyttää
saattoliikenteen sujuvuutta ja myös henkilöautojen pysäköinnin
järjestämistä museon läheisyydessä esim. pysäköintilaitoksessa. Myös
matkailuliikenteen (linja-autot) tilantarve on suurempi. Lisäksi
suunnittelussa tulee huomioida museon huoltoliikenteen (mahdollisesti
rekka-autoliikennettä) toimivuus ja sen vaatimat tilat. Jalankulun ja
pyöräilyn kannalta museon saavutettavuus on hyvä.
Rakennuksen rakennustaiteellisesti korkean laadun ja kaupunkikuvaan
soveltuvuuden varmistamiseksi rakennuksesta tulee järjestää
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kansainvälinen yleinen arkkitehtuurikilpailu. Kaupunkisuunnitteluvirasto
on valmis omalta osaltaan valmistelemaan arkkitehtikilpailulle ohjelman
sekä siihen liittyvät kaupunkisuunnittelulliset lähtökohdat. Kaavan
muuttamisen pohjaksi tarvitaan korkealuokkainen suunnitelma.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on valmis laatimaan alueelle asemakaavan
muutoksen arkkitehtuurikilpailun tuloksen perusteella
Esittelijä
Lausuntopyyntö
Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa
antamaan asiasta lausunnon 21.2.2012 mennessä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Tuomas Rajajärvi
Lisätiedot
Ilpo Forssen, projektipäällikkö: 310 37199
ilpo.forssen(a)hel.fi
Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187
satu.tyynila(a)hel.fi
Marko Härkönen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37229
marko.harkonen(a)hel.fi
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122
pekka.nikulainen(a)hel.fi
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