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1 TIIVISTELMÄ

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sisältö 
Hietalahden vanhan telakan nk. Telakkarannan teolli-
nen historia on päättynyt. Alueelle laaditaan asemakaa-
van muutos, joka mahdollistaa telakka-alueen muutta-
misen asuin-, kulttuuri-, liike- ja toimitilakäyttöön. Alu-
een suunnittelusta on järjestetty kansainvälinen arkki-
tehtuurikutsukilpailu yhdessä Skanska Talonrakennus 
Oy:n kanssa. Kilpailun voittaneelta arkkitehtitoimistolta 
Lundgaard&Tranberg Arkitekter A/S on tilattu jatkosuun-
nitelma asemakaavan muutoksen pohjaksi. 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa vahvan 
oman identiteetin omaava alue, jonka osatekijöinä ovat 
merellisyys, alueen teollisuushistoria ja korkeatasoinen 
arkkitehtuuri. Telakkarannasta suunnitellaan kaupunkiku-
vallinen ja toiminnallinen kokonaisuus. Uusi kortteliraken-
ne parantaa alueen kytkeytymistä osaksi kantakaupun-
kia ja mahdollistaa ympäröivien korttelialueiden yhtey-
det rantaan jatkamalla Punavuoresta johtavat kadut ran-
talaiturille asti. 

Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvok-
kaimmat 1900-luvun taitteen teollisuusrakennukset ja 
teollisuusperinnön jäljet suojellaan ja niihin sijoitetaan 
palvelu-, liike- ja toimitiloja. 

Uudet rakennukset sopeutuvat julkisivumateriaaleiltaan 
ja muotokieleltään telakan historiallisiin rakennuksiin se-
kä läheisiin Punavuoren kortteleihin. Ne tuovat kuitenkin 
selkeän uuden kerrostuman telakan miljööseen Alueen 
pohjoisosaan sijoittuu kaksi asuinkorttelia, joille luonnet-
ta antavat julkisivujen ja kattojen tiiliverhoilu sekä taite-
katot. Pohjoisin alueen kärkikortteli muodostuu toisiinsa 
kytketyistä 3-, 7- ja 12-kerroksisista rakennuksista. Toinen 
asuinkortteleista on Hietalahdelle avautuva u-kortteli, jos-
sa rakennukset ovat 4-8-kerroksiset. 

Vanhojen teollisuusrakennusten yhteyteen osittain 
vanhan puutyöpaja-rakennuksen päälle sijoittuu ympä-
ristöstään erottuva metalliverhoiltu ja taitekattoinen uusi 
liikerakennus, 13 700 k-m2. Rakennuksen maantasoon on 
suunniteltu pienliiketiloja, ylempiin kerroksiin toimistoti-
loja. Rakennus voidaan myös toteuttaa hotellina. 

Hietalahdenlaituri liitetään osaksi kantakaupungin ran-
toja kiertävää ulkoilureittiä, jonka varrelle sijoittuu palve-
luita kuten ravintoloita ja näyttelytiloja sekä laituriin kiin-
nittyneitä historiallisia aluksia. 
Telakkakatu on suunniteltu paremmin korttelirakennetta 
tukevaksi ja siihen on suunniteltu raitiotielinjaus.
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Muutosalueen pinta-ala on 4,4 ha, josta maa-aluetta 
on 3,8 ha ja vesi-aluetta 0,6 ha. Asemakaavassa on 
rakennusoikeutta yhteensä 44 970 k m2, josta 1500 
k-m2 on osoitettu maanalaisiin tiloihin. Asuinkerrosalaa 
on yhteensä 19 250 k m2. Palvelu-, liike- ja 
toimitilakerrosalaa on yhteensä 25 720 k m2, josta 
PK-korttelissa 7 430 k m2. Suojeltavissa rakennuksissa 
rakennusoikeutta on yhteensä noin 9 920 k m2 (määrä 
sisältyy kokonaiskerrosalaan).

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmistelun 
vaiheet
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 
Aluetta on suunniteltu yhteistyössä Skanska Talonraken-
nus Oy:n kanssa. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liittee-
nä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukai-
sesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on esitetty 
kirjeitse 13 mielipidettä.

Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos ja selos-
tusluonnos on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa, kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytilassa Lai-
turilla ja kaupungintalolla. Ensimmäisestä kaavaluonnok-

sesta esitettiin 11 mielipidettä, jotka on mahdollisuuksi-
en mukaan otettu huomioon.

Kaavaluonnos asetettiin uudelleen nähtäville erityises-
ti vähentyneen rakennusoikeuden sekä korttelirakentee-
seen liittyvien muutosten takia. Toisesta kaavaluonnok-
sesta esitettiin 13 mielipidettä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus oli näh-
tävillä ja siitä saatiin lausunnot. Muistutuksia esitettiin 7 
kpl ja kirjeitä lähetettiin 3 kpl. Lausunnoissa esitettiin ra-
kennussuojeluun, rakentamisen korkeuteen, meluun ja 
ilmanlaatuun, ELMU:n tilajärjestelyihin, julkiseen ulkoti-
laan ja laiturialueen toimivuuteen, nostureihin sekä tek-
niseen huoltoon kohdistuvia huomautuksia. Asemakaa-
van muutosehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on se-
lostettu kohdassa Suunnittelun vaiheet.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteutus
Rakentaminen alueella on arvioitu alkavan vuonna 2016 
asemakaavan saatua lainvoiman.

Näkymä rantapromenadille. Lundgaard&Tranberg Arkitekter
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Helsingin seudun erityistavoitteita ovat: 
- Merkittävän rakentamisen sijoittaminen joukkoliiken-
teen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.

Näistä kaavan valmistelussa erityisesti painottuu alueen 
sijoittuminen osaksi olemassa olevaa tiivistä kaupunki-
rakennetta.

Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet on esitetty alueen lii-
kennesuunnitelmassa.  

Myrskyihin, rankkasateisiin ja tulviin varautumista se-
kä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamista käsitel-
lään selostuksen kohdassa Maaperän rakennettavuus ja 
puhtaus. Liikenteen melun torjumiseksi on kaavoituksen 
yhteydessä laadittu meluselvitys. Meluntorjuntaa käsitel-
lään kappaleessa Ympäristöhäiriöt.

Alueen energiahuoltoa käsitellään tarkemmin asema-
kaavan muutoksen kuvausta käsittelevässä kohdassa yh-
dyskuntatekninen huolto. 

Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uuden-
maan maakuntakaavassa suunnittelualue on pääosin 
taajamatoimintojen aluetta. Alue rajautuu keskustatoi-
mintojen alueeseen. 

2 LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Asemakaavan muutosta koskevat seuraavat erityistavoit-
teet:
- Uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimin-
tojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta 
yhdyskuntarakenteesta. 
- Riittävien alueiden varaaminen jalankulun ja pyöräilyn 
verkostoja varten sekä verkostojen jatkuvuuden, turvalli-
suuden ja laadun edistäminen. 
- Varautuminen lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja 
taajamatulviin.
- Haitallisia terveysvaikutuksia aiheuttavien toimintojen ja 
vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riit-
tävän suuri etäisyys.
- Maa- ja kallioperän soveltuvuuden huomioon ottaminen 
suunniteltua käyttöä varten 
- Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarpeen selvittämi-
nen ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.
- Melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvan 
haitan ehkäiseminen ja jo olemassa olevien haittojen vä-
hentäminen.
- Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja 
ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää me-
luntorjuntaan. 
- Energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden 
ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä tulee edistää.
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2009. Suomen ilmakuva Oy

Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyväksymässä Uuden-
maan 2. vaihe-maakuntakaavassa suunnittelualue on 
keskustatoimintojen aluetta (valtakunnan keskus). Laa-
dittu asemakaavan muutos on maakuntakaavan ja 2. vai-
hemaakuntakaavan mukainen. 

Yleiskaava ja maanalainen yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 
26.11.2003) alue on pääosin teollisuus-, toimisto- ja sa-
tamakäyttöön varattua työpaikka-aluetta. Lisäksi kortte-
lissa on lisämerkintä kulttuurihistoriallisesti, rakennus-
taiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväs-
tä alueesta. Aluetta kehitetään siten, että alueen arvot 
ja ominaisuudet säilyvät. Kaava-alueen pohjoisosa on 
keskustatoimintojen aluetta.

Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan pe-
riaatteiden mukainen. Alueelta poistuu teollisuustoimin-
ta. Alue muutetaan asumisen, liiketoiminnan ja julkisten 
palveluiden käyttöön.

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa (6.10.2011) on 
kaava-alueella nykyisten rakennettujen maanalaisten tilo-
jen merkinnät, jotka ovat jätevesitunneleita. 

Asemakaavat
Alueella on pääosin voimassa asemakaava nro 8418 vuo-

delta 1982, jossa alue on teollisuus- ja varastorakennus-
ten korttelialuetta. Tontin 17 rakennusoikeus on 25 000 
k-m2, josta toteutunut on noin 10 350 k-m2. Suunnittelu-
alue käsittää myös osan tontista 20, joka on nykyisen toi-
mivan telakan tontti. Telakan tontilla on rakennusoikeutta 
yhteensä 140 000 k-m2, josta n. 6000 k-m2 on toteutettu 
asemakaavan muutokseen sisältyvälle tontin osalle. Kaa-
vassa vanhoja arvorakennuksia ei ole suojeltu. Hietalah-
denlaiturin osalta alueella on lisäksi voimassa Hietalahde-
naltaan ympäristöä koskeva asemakaava nro10295 vuo-
delta 1997. Telakkakadulla on voimassa asemakaava nro 
117 vuodelta 1916.

Telakkakadun itäpuolella olevaa nk. Merikorttelia kos-
kien on vireillä asemakaavan muutos 16-kerroksisen 
asuin- ja toimistorakennuksen rakentamiseksi korttelin 
sisään.

Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 
22.9.2010.

Kiinteistörekisteri 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiin-
teistörekisteriin.

Muut suunnitelmat ja päätökset
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asema-
kaavan muutoksen suunnitteluperiaatteet jatkosuun-
nittelun pohjaksi 10.6.2010. Telakkarannan suunnittelu 
käynnistyi alueelle järjestettävällä kansainvälisellä ark-
kitehtuurikutsukilpailulla syksyllä 2010. Kilpailun voitti 
tanskalainen arkkitehtitoimisto Lundgaard&Tranberg Ar-
kitekter A/S. Kilpailun voittaneelta toimistolta on vuonna 
2011 tilattu kilpailuehdotukseen perustuva jatkosuunni-
telma asemakaavan muutosluonnoksen pohjaksi ja vuon-
na 2012 jatkotarkastelu muutosehdotuksen pohjaksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä 
29.11.2011 päivätyn Telakkarannan asemakaava- ja ase-
makaavan muutosluonnoksen laadittavan asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu selvitys kor-
kean rakentamisen vaikutuksista Helsingin kaupunkiku-
vaan (kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2011). Ase-
makaava-alueen rakentaminen on tutkittu osana selvitys-
tä. Selvityksen perusteella Telakkarannan uudet raken-
nukset sijoittuvat vaiheistusvyöhykkeelle, jossa ympä-
ristöään korkeampi rakentaminen (max noin. 16 krs) on 
mahdollista tapauskohtaisen edellytysten ja vaikutusten 
arvioinnin jälkeen, mikäli rakennus on perusteltu osa kort-
telirakennetta tai aluetta.

Kaupunginhallitus on 5.2.2013 antanut lausunnon Pu-
navuoriseura ry:n tekemästä Telakkarannan rakennuspe-
rinnön suojeluesityksestä. Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus (ELY) on antanut suojeluesityksestä kielteisen 
päätöksen (30.8.2013).
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2010. Suomen ilmakuva Oy

Telakka-alueen rakentumisen vaiheet ja nykytilanne: 1885, 1899, 1933 ja 2010. Diplomityö, TKK Milla Nummikoski/2010

Pohjakartta 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimit-
tausosasto on laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 
20.3.2012.

Maanomistus
Tontti 20176/17 on yksityisessä omistuksessa. Skans-
ka Talonrakennus Oy on hankkinut tontin omistukseen-
sa 20.12.2012 allekirjoitetulla kiinteistön kauppakirjalla. 

Tontin 20176/20 omistaa Helsingin kaupunki ja noin 10 
085 m2:n  suuruinen määräala siitä se on vuokrattu STX 
Finland Oy:lle. STX Finland Oy luopuu kyseisestä Telakka-
rannan asemakaava-alueeseen kohdistuvasta maanvuok-
raoikeudestaan. Skanska Talonrakennus Oy ja STX Finland 
Oy ovat tehneet esisopimuksen kyseisen vuokraoikeuden 
myymisestä Skanskalle.

Kaavan toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä alu-
een maanomistajien ja maanvuokraoikeuden haltijoiden 
välillä. Asemakaavan muutoksella muodostettaviin tont-
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1926. Helsingin kaupunginmuseo

Oy Hietalahden sulkutelakka ja konepaja, 1932. Helsingin kaupunginmuseo Konepaja, 2009. Tietoa Oy

teihin kohdistuva maanvuokraoikeus merkitään päätty-
väksi viimeistään siinä yhteydessä, kun tontit myydään 
Skanskalle. 

Alueen yleiskuvaus
Telakkaranta sijaitsee Hietalahden rannalla Länsisataman 
kaupunginosassa. Länsisataman kaupunginosa on muut-
tumassa satamatoimintojen alueesta asuin- ja työpaik-
ka-alueeksi. 

Hietalahden kaupunkikuvassa korostuu Helsingin van-
ha teollinen historia, josta on jäänyt jäljelle useampi ar-
vorakennus sekä kaksi satamatoimintaa palvellutta sata-
manosturia. Alueen merellisyyttä korostavat Hietalahden 
pienvenesatama, Jätkäsaaren matkustajasataman aluk-
set, Hernesaaren telakka sekä kesäkaudella suuret Her-
nesaaren valtameriristeilijät.

Telakkaranta käsittää Telakkakadun varrelle sijoittuvan 
vanhimman osan Helsingin perinteisen telakkatoiminnan 
käytössä olleesta alueesta. Alueella on teollisuushistori-
allisesti arvokkaita suojeltavia sekä suojeluarvoltaan vä-
häisempiä purettavia rakennuksia. Telakkatoiminta tulee 
toistaiseksi säilymään Hietalahdella Hernesaaressa alu-
een länsipuolella. Idässä alue rajautuu Punavuoren kau-
punginosaan.

Rakennettu ympäristö
Telakkarannan rakennuskanta koostuu vanhasta punatii-
lisestä teollisuusrakennusten ytimestä, jonka ympärille 
myöhemmät rakennukset ovat ryhmittyneet muodosta-
en ajallisesti kerrostuneen ja vaiheittain muuttuneen ra-
kennusten kudelman. Alueen historiallisesti, rakennustai-
teellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävin rakennus on 
punatiilijulkisivuinen konepajahalli vuodelta 1916. Raken-
nusryhmä kuuluu osana yhteen Helsingin arvokkaimmista 
jäljellä olevista, varhaisen teollisuuden muovaamista ym-
päristökokonaisuuksista.

Ensimmäinen telakkatoiminnasta vapautunut raken-
nus on nk. Nosturi, entinen varastorakennus vuodelta 
1957. Elävän musiikin yhdistyksen ELMU ry:n toiminta 
aloitti rakennuksessa 1998. ELMU ry tarjoaa elävää mu-
siikkia nuorille ja aikuisille sekä harjoitustiloja muusikoil-
le.

Telakkaranta liittyy idässä Punavuoren kaupungin-
osaan. Telakkakadulla asemakaava-alueen itäpuolella si-
jaitsevat kaupunkikuvallisesti komeat ja merkittävät Me-
rikorttelin (entinen Kaapelitehtaan talo) ja Mestaritalon 
(entinen Fazerin makeistehdas) kiinteistöt. Telakkakadun 
varrella, Punavuorenkadun ja Merimiehenkadun välissä 
sijaitsee 1900-luvun alkuvuosilta peräisin oleva, suunnit-
teluajalleen tyypillinen pieni puistoaukio Telakanpuistik-
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ko, jossa on leikkipaikka. Puistikko on kaupunkikuvallises-
ti arvokas ja tärkeä kaupunginosan lähipuistona. 

Punavuoren imagoon vaikuttava tekijä on pienteolli-
suuden säilyminen alueella. Toimijoista merkittävä osa on 
luovien alojen yrittäjiä. Helsingin luovien alojen toimijoi-
den keskittymä, Design District Helsinki sijoittuu eteläi-
siin kaupunginosiin.

Asemakaava-alue sijoittuu Hietalahden altaan maise-
matilan reunalle ja muodostaa altaalle päin kantakaupun-
gin julkisivun. Alueen nosturit ovat tärkeitä maamerkke-
jä. Hietalahden vastarannalle rakentuu Jätkäsaaren uu-
si asuinalue.

Eiran jugendhuvila-alue ja Merisataman laaja ranta-
puistovyöhyke sijaitsevat etelässä alueen välittömässä lä-
heisyydessä. Munkkisaaren eteläosaan Hernesaareen ol-
laan laatimassa osayleiskaavaa alueen muuttamiseksi te-
lakkatoimintaa palvelleesta alueesta asuin- ja työpaikka-
alueeksi.

Palvelut
Elävän musiikin yhdistyksen ELMU ry:n toimitiloissa Nos-
turissa on konserttitoimintaa sekä ravintola. Pääosin alue 
on kuitenkin ollut yleisöltä suljettuna, joten siellä ei ole 
ollut palveluita. Alue tukeutuu Helsingin ydinkeskustan ja 
Punavuoren kaupunginosan palveluihin.

Luonnonympäristö
Asemakaava-alueen maanpinta on pääosin tasoitettua 
ja päällystettyä kenttää. Rantamuurin reunaan on tuotu 
täyttömaata. Alkuperäisestä kallioisesta rantamaisemas-
ta muistuttaa vielä Telakkakadun maastonmuoto ja raken-
nusten perustusten tuntumassa pilkottavat kalliopaljas-
tumat. Alueella ei ole säilynyt arvokkaita luonnonympä-
ristön kohteita. Niukka kasvillisuus koostuu lähinnä raken-
nusten seinustojen itsekylväytyneestä ruoho- ja puuvar-
tisesta kasvustosta. Perustasossa on alueen teollisuushis-
toriasta kertovia merkkejä, kuten vanha teollisuusraide. 

Suojelukohteet
Hietalahden telakka on Helsingin keskusta-alueen viimei-
siä varhaisen teollisuuden muovaamia ympäristökokonai-
suuksia. Suunnittelualueen länsipuolelle jäävä kuivatelak-
ka-allas edustaa alueen vanhinta vaihetta. Allas on raken-
nettu 1860-luvulla.

Alueen kaupunkikuvallisesti merkittävin rakennus on 
arkkitehti Sune Maconin suunnittelema punatiilijulki-
sivuinen konepajahalli (rak. 24) vuodelta 1916.  Alueen 
vanhimmat rakennukset ovat arkkitehti Theodor Höije-
rin suunnittelemat kolmikerroksinen puutyöpaja (rak.28, 
1898) sekä kaksikerroksinen saha- ja höyläämörakennus 
(rak.14, 1899). Muita arvorakennuksia ovat konepajahal-
lin kanssa samaa rakennusvaihetta edustava rautabeto-
nirakenteinen entinen messinkivalimo (rak.11, 1914) Te-
lakkakadulla sekä 1930-luvulta peräisin oleva arkkitehti 
Bertel Liljeqvistin suunnittelema telakkakonttori (rak.22) 
Munkkisaarenkadun varrella. Alueen suojeltavaan teolli-

Edustalla saha (rak 14), puutyöpaja (rak.28) ja konepaja (rak.24). Tietoa Oy

Saha (rak 14).

Messinkivalimo (rak 11).

Telakkakonttori (rak 22).
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suusperintöön kuluvat myös alueen kaksi satamanostu-
ria sekä muut olennaiset teollisuushistorian jäljet alueel-
la, kuten katkelma satamarataa.
Nykyinen asemakaava on rakennussuojelun osalta van-
hentunut. Alueen arvokkaimmat rakennukset on luette-
loitu suojeltaviksi kaupunginmuseon teettämässä selvi-
tyksessä (Helsingin kantakaupungin teollisuusympäristöt, 
kaupunginmuseo, 1995). Lisäksi alueelle on laadittu kaksi 
rakennushistoriallista selvitystä: Hietalahden telakan van-
ha konepajahalli ympäristöineen, käyttömahdollisuuksi-
en selvitys (Arkkitehtitoimisto Helander, Leiviskä, 2002) 
sekä asemakaavan ja konepajan hankesuunnitelman yh-
teydessä laadittu Hietalahden telakka, rakennushistorial-
linen selvitys ja inventointi (Kati Salonen ja Mona Schalin 
Arkkitehdit Oy, 2012). 

Yhdyskuntatekninen huolto
Alue on liitetty yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin. 
Alueen pohjoisosassa Hietalahdenrannan länsireunassa 
on 200-400 mm vesijohtoja. Keski- ja eteläosan vesijoh-
dot ovat kooltaan 100-300 mm. Telakkakadun länsireu-
nassa sijaitsee 1400 mm sekaviemäri, joka muuttuu kal-
lioon louhituksi viemäritunneliksi välittömästi Punavuo-
renkadun eteläpuolella. Tunneli jatkuu Pursimiehenka-
dulle ja sijaitsee tasolla -0,54…-0,62. Pursimiehenkadun 
ja Telakkakadun risteyksessä tunneli muuttuu 1300 mm 
sekaviemäriksi. Hietalahdenrannan ja Telakkakadun län-
sireunassa on myös pienempiä 300-400 mm sekaviemä-
reitä.  Alueen pohjoisosassa on sekaviemärijärjestelmään 
kuuluva 500 mm ylivuotoputki satama-altaaseen.

Alueen pohjoisosaa halkoo käytöstä poistettu kaasu-
putki. Hietalahdenrannan alla kulkee 500 mm kaukoläm-
pö. Alueella on lisäksi tietoliikennekaapeleita sekä 10 kV 
keskijännitteisiä ja 110 kV korkeajännitteisiä sähkömaa-
kaapeleita.

Liikenteen nykytila
Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevat Telakkakatu ja 
Hietalahdenranta. Nämä ovat alueellisia kokoojakatuja. 
Telakkakadun liikennemäärä on noin 15 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Telakkakadun katualueen halkaisee enti-
sen telakkaradan rata-alue. Rata-alueen länsipuolella ole-
va rinnakkaiskatu toimii jalankulun ja pyöräilyn yhteytenä 
sekä ajoyhteytenä tonteille.

Alueen pohjoispäähän on yhteys Hietalahdenrannasta 
Mallaskadun liittymästä. Eteläpuolella suunnittelualue ra-
jautuu Munkkisaarenkatuun, joka on paikallinen kokooja-
katu. Länsireunalla on Hietalahdenlaituri, joka on osittain 
suljettua telakka-aluetta.

Telakkakadun, Hietalahdenrannan ja Munkkisaarenka-
dun varrella sekä Nosturi-rakennuksen edustalla on mak-
sullisia vieras- ja asiointipaikkoja, joista osa on asukaspy-
säköintipaikkoja.

Alueen eteläpuolitse Munkkisaarenkatua pitkin sekä 
alueen pohjoispuolella Hietalahdenrantaa pitkin liiken-
nöi bussilinja. Pursimiehenkadulla sijaitsee raitiovaunu-
pysäkki.

Maaperä ja kallioperä
Kaavamuutosalue on kauttaaltaan rakennettua, ja ylim-
mät maakerrokset alueella ovat rakennettuja täyttöker-
roksia. Alueen luonnollinen maaperä on ollut osin avokal-
liota tai kalliopinnan päällä on ollut ohut kerros hiekkaa 
tai moreenia. Kaavamuutosalueelta tehtyjen pohjatutki-
musten perusteella kalliopinta alueella vaihtelee n. välil-
lä -7,5…-+2,2 (NN), siten että kalliopinta nousee loivasti 
kohti etelää. Kalliota on paikoin louhittu alueen rakenta-
misen yhteydessä.

Vesialueella kalliopinnan taso on välillä -9,0…-7,6 (NN). 
Kalliopinnan päällä olevat maakerrokset ovat pohjatutki-
musten perusteella hiekkaa, savea ja liejua. Laiturin edus-
talla vesisyvyys vaihtelee välillä -7,7…-6,3 (NN).

Kaavamuutosalueen alin korkotaso on noin +1.7 (NN) 
rantalaiturialueella ja ylin noin +5.2 (NN) alueen itäosas-
sa Telakkakadulla.

Ympäristöhäiriöt
Läheisten katujen liikenne aiheuttaa melua ja päästöjä 
ympäristöön. Niissä kohdin Telakkakadun lähiympäris-
töä, missä katuliikenteen melu pääsee leviämään vapaas-
ti, ylittyvät asumisen melutason ohjearvot ulkona.

Kaupungin vilkkaassa katuympäristössä typpidioksidin 
ja hengitettävien hiukkasten ohjearvot voivat toisinaan 
ylittyä epäedullisissa sää- ja sekoittumisolosuhteissa.

Kaavamuutosalueen länsipuolella sijaitsee telakka, 
jonka toiminnan ympäristöhaittoja on arvioitu ympäris-
töluvan yhteydessä. Luvan mukaisen toiminnan ei arvioi-
da aiheuttavan suunnittelualueelle haitallisia vaikutuksia.
Kaavamuutosalueella on tehty maaperän haitta-ainetut-
kimuksia useaan otteeseen. Tehdyissä maaperän haitta-
ainetutkimuksissa todettiin alueella olevan metalleilla, 
öljyhiilivedyillä, haihtuvilla hiilivedyillä ja PAH-yhdisteil-
lä pilaantunutta maa-ainesta. Alueen maaperä on osin 
täyttömaata, jossa on havaittu rakennusjätettä. 

Kaavamuutosalueella on tehty lisätutkimus sedimen-
tin haitta-ainepitoisuuksista vuonna 2012. Tehtyjen tutki-
musten mukaan alueella on todettu metalleilla, PCB-yh-
disteillä, öljyhiilivedyillä ja organotinayhdisteillä pilaantu-
nutta sedimenttiä. 

Kaavamuutosalueen rakennusten haitta-aineita on tut-
kittu vuonna 2011. Tutkimusten mukaan vanhojen tela-
kan toimitilojen rakenteissa on laajalti öljy-, PAH- ja  PCB-
yhdisteitä, asbestia ja metalleja. 

 

Telakkakatu ja satamaratakuilu
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3 TAVOITTEET

Telakkarannan asemakaavan muutoksen tavoitteena on 
luoda edellytykset historiallisen telakka-alueen muutta-
miseksi toiminnoiltaan monipuoliseksi osaksi kaupunki-
laisten yhteistä merellistä Helsinkiä.  

Telakkarannasta suunnitellaan toiminnallinen ja kau-
punkikuvallinen kokonaisuus, jonka osatekijöinä ovat me-
rellisyys, historiallinen rakennus- ja teollisuusperintö sekä 
uusi paikan luonnetta korostava arkkitehtuuri.

Tavoitteena on korttelirakenne, joka parantaa alueen 
kytkeytymistä osaksi kantakaupunkia ja mahdollistaa ym-
päröivien korttelialueiden luontevat yhteydet ja katunä-
kymät rantalaiturille. Keskeisenä tavoitteena on kanta-
kaupungin ruutukaavan katuverkon jatkuminen ranta-
alueelle mereen päättyvine näkymineen sekä kantakau-
punkiin kuuluva elävä katutila. Maantasokerroksen liike-
tilat, luovien alojen studiotyyppiset toimitilat sekä vapaa-

ajantilat tuovat Telakkarantaan toiminnallista sekoittunei-
suutta. Laiturista sekä siihen liittyvistä katu- ja aukiotilois-
ta kehitetään elävä ja korkeatasoinen julkinen koko kau-
punkia palveleva ulkotila ravintoloineen ja historiallisine 
laivoineen. 

Alueelle suunnitellaan osittain ympäristöään korke-
ampaa asuntorakentamista. Asuntoratkaisuiden tulee ol-
la korkeatasoisia ja alueen erikoisluonteen huomioon-
ottavia. Alueen uudeksi tunnukseksi suunnitellaan van-
hojen rakennusten välittömään yhteyteen, osittain enti-
sen puutyöpaja-rakennuksen päälle sijoittuvaa pienliike- 
ja toimistotiloja sisältävää rakennusta. Rakennus voidaan 
myös toteuttaa hotellina. Alueen arvokas rakennuskanta 
ja nosturit suojellaan ja niihin suunnitellaan mm. palve-
lu-, liike ja toimitiloja. 

Asuinkorttelit, vanhat säilyvät teollisuusrakennukset 
sekä uusi liike- ja toimitilarakennus tulevat muodosta-
maan näyttävän uuden Hietalahden yli länteen avautu-
van julkisivun. 
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4 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN 
KUVAUS 

Yleisperustelu ja -kuvaus
Yli satavuotinen telakkatoiminta Hietalahden vanhal-
la historiallisella telakka-alueella nk. Telakkarannassa on 
päättynyt. Telakkatoiminta on vetäytynyt alueen länsi-
puolelle Hernesaareen uudempiin ja tarkoituksenmukai-
sempiin tiloihin. Länsisataman kaupunginosan rakentu-
essa asuin- ja työpaikka-alueeksi kantakaupunki laajenee 
kohti länttä. Hietalahden ranta-alueet tulevat uuteen ase-
maan asukkaiden ja joukkoliikenteen päivittäisten reittien 
varrelle. Kaupunkisuunnitteluvirasto on yhdessä aluetta 
kehittävän Skanska Talonrakennus Oy:n sekä tanskalaisen 
arkkitehtitoimisto Lundgaard&Tranberg:n kanssa laatinut 
alueelle suunnitelman asemakaavamuutoksen pohjaksi.

Telakkarantaan suunnitellaan uutta asumista noin 
400:lle asukkaalle sekä uutta palvelu-, liike- ja toimitilara-
kentamista mm. pienliikkeille ja toimistoille. Konepajahal-

li voidaan muuttaa kulttuuria ja vapaa-aikaa palveleviksi 
tiloiksi tai liike- ja toimitiloiksi kuitenkin siten, että raken-
nuksen maantaso tulee pääosin toteuttaa yleisölle avoi-
mena tilana. Muihin vanhoihin suojeltaviin teollisuusra-
kennuksiin sekä asuinrakennusten maantasokerroksiin  si-
joitetaan mm. ravintola-, pienliike-, sekä studiotyyppisiä 
toimisto- ja näyttelytiloja. Ravintolat, ulospäin suuntautu-
vat pienet myymälät ja liiketilat sekä pientoimistot edistä-
vät osaltaan vilkasta kaupunkielämää. Kaupungin merelli-
syyttä korostetaan kehittämällä laiturista elävä julkinen ti-
la ravintoloineen, merellisyydestä kertovine näyttelytiloi-
neen ja perinnelaivoineen.

Alueella on viisi teollisuushistoriallisesti arvokasta ra-
kennusta, jotka nyt suojellaan asemakaavalla. Muu ole-
massa oleva rakennuskanta puretaan.

Telakkaranta tullaan liittämään kaupunkirakenteelli-
seksi ja toiminnalliseksi osaksi Länsisatamaa sekä Puna-
vuoren kaupunginosaa. Kaupunkirakenteellisena lähtö-
kohtana on Helsingin perinteinen ruutukaava: Punavuo-
resta johtavat kadut Pursimiehen-, Merimiehen- ja Puna-

Havainnekuva Hietalahdenlaiturilta. Lundgaard&Tranberg Arkitekter
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vuorenkatu on jatkettu rantaan asti, Hietalahdenlaituril-
le, jolloin syntyy neljä uutta korttelia. Uudet rakennuk-
set jatkavat telakan tiiliarkkitehtuuria ja Punavuoren se-
kä historiallisen telakka-alueen muotokieltä. Asuinkort-
telit, vanhat suojeltavat teollisuusrakennukset sekä uusi 
liikerakennus muodostavat näyttävän uuden rantajulkisi-
vun Hietalahdelle.

Telakkakatu suunnitellaan paremmin korttelirakennet-
ta tukevaksi. Hietalahdenlaiturin kautta alue liitetään ran-
toja kiertävään seudulliseen virkistysreittiin. Telakkaka-
dulle suunnitellaan raitiolinjayhteys. Alueen pysäköinti si-
joitetaan kortteleiden alle pysäköintikellareihin. 

Kaava-alue on liitetty Punavuoren kaupunginosaan.  

Mitoitus
Muutosalueen pinta-ala on 4,4 ha, josta maa-aluetta on 
3,8 ha ja vesi-aluetta 0,6 ha. Asemakaavassa on rakennus-
oikeutta yhteensä 44 970 k m2, josta 1500 k-m2 on osoitet-
tu maanalaisiin tiloihin. Asuinkerrosalaa on yhteensä 19 
250 k m2. Palvelu-, liike- ja toimitilakerrosalaa on yhteen-
sä 25 720 k m22, josta PK-korttelissa 7 430 k m2. Suojelta-
vissa rakennuksissa rakennusoikeutta on yhteensä noin 9 
920 k m2 (määrä sisältyy kokonaiskerrosalaan).

Kaava-alueen aluetehokkuus on 1,0. Keskimääräinen 
asuinkorttelitehokkuus on e = 3,0.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Telakkarannan asuinrakennukset sijoittuvat pääosin kah-
teen Punavuorenkadun jatkeen erottamaan kortteliin 
5130 ja 5131. Asuinrakennuksille luonnetta antavat kal-
tevuuksiltaan ja suunniltaan vaihtelevasti taittuvat katot 
sekä telakan säilyvien rakennusten tapaan tiiliarkkiteh-
tuuri. Korttelit sijoittuvat +3.0 tasossa olevalle terassille. 
Pohjoisin asuinkortteli (5130) muodostaa näyttävän alu-
een kärkiosan. Kortteli muodostuu toisiinsa kytketyistä ja 
porrastuen 3-12-kerroksisesta rakennuksesta. 

Toinen asuinkortteleista on Hietalahdelle avautuva u-
kortteli (5131). Korttelin korkeimmat kuusi- ja kahdeksan-
kerroksiset lamellit ovat Punavuoresta johtavien katulin-
jojen suuntaiset, kun taas Telakkakadun suuntainen la-
melli on nelikerroksinen. Korttelin läpi on laiturin suun-
tainen näkö- ja kulkuyhteys. 

Asuinkortteleiden maantasokerrokset Hietalahdenran-
nan, Telakkakadun ja Hietalahdenlaiturin varrella on pää-
osin varattu ravintola-, liike- näyttely- tai muiksi asiakas-
palvelutiloiksi tai studiotyyppisiksi toimistotiloiksi.

Viitesuunnitelman asemapiirros. Lundgaard&Tranberg Arkitekter
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Teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti 
arvokas palvelu-, liike- ja toimitila rakennusten 
korttelialue (PK/s)
Telakkarannan rakennustaiteellisesti merkittävin raken-
nus entinen konepajahalli (rak.24) on suojeltu merkin-
nällä sr-2. Rakennus suunnitellaan yksityisiksi tai julkisiksi 
palvelutiloiksi kulttuuri-, liikunta- ja vapaa- ajan toimintaa 
varten. Lisäksi rakennukseen saa sijoittaa myymälä-, liike-, 
toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teolli-
suustiloja, opetus-, kokoontumis-, kahvila- ja ravintola- tai 
muita asiakaspalvelutiloja sekä hotellitoimintaa. Kortteli-
alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa. Ulko- ja 
sisätilojen korjaus- ja muutostyöt eivät saa heikentää ra-
kennuksen kaupunkikuvallista, rakennustaiteellista ja te-
ollisuushistoriallista arvoa. 

Munkkisaarenkadun varrella sijaitseva entinen telak-
kakonttori (rak.22) on suojeltu merkinnällä sr-3. Ulko- ja 
sisätilojen korjaus- ja muutostyöt eivät saa heikentää ra-
kennuksen kaupunkikuvallista ja rakennustaiteellista ar-
voa. Telakkakonttorin länsipuolelle purettavan muunta-
morakennuksen paikalle Munkkisaarenkadun varrelle voi-
daan sijoittaa uusi kolmikerroksinen rakennus. 

Liike- ja toimitilarakennusten sekä asuinkerrostalojen 
korttelialue, jossa on teollisuushistoriallisesti 
ja rakennustaiteellisesti arvokkaita suojeltavia 
rakennuksia (KTYA/s)
Kortteliin 5132 sijoittuu kolme sr-3 merkinnällä suojelta-
vaa rakennusta sekä kaksi uudisrakennusta. Toinen uudis-
rakennuksista on 8-kerroksinen liikerakennus, joka muo-
dostaa selvästi ympäristöstään erottuvan uuden elemen-
tin omaleimaisine rei´itetystä kuparista tai vastaavan sä-
vyisestä metallista toteutettavine taitekattomuotoineen. 
Rakennus kytkeytyy kahteen suojeltavaan rakennukseen; 
Telakkakadun varrella sijaitsevaan entiseen messinkivali-
moon (rak.11) ja Hietalahdenlaiturilla olevaan puutyöpa-
jaan (rak. 28). Asemakaava mahdollistaa uudisrakennuk-
sen rakentamisen puutyöpajan päälle siten, että puutyö-
pajan kaupunkikuvallinen ja rakennustaiteellinen arvo se-
kä sisätilojen tilallinen eheys säilytetään.

Liikerakennus voidaan toteuttaa pienliike- ja toimisto-
tiloiksi tai hotelliksi. Tilat avautuvat ylävalolliseen galleria-
käytävään. Käytävälle katutasoon on yhteys Telakkakadul-
ta, korttelin rajaamalta rannan puoleiselta aukiolta sekä 
Pursimiehenkadulta. 

Puutyöpajan maantasokerros on suunniteltu ravinto-
laksi. Rakennus soveltuu 2. ja 3. kerroksen osalta erityi-
sesti luovien alojen studiotiloiksi. Suojeltuun messinkiva-

Viitesuunnitelman 3d-havainnekuva. Lundgaard&Tranberg Arkitekter
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limoon on suunniteltu liiketilaa. Asemakaava sallii raken-
nuksen välipohjien purkamisen.

Korttelin toinen uudisrakennus on vastaavasti taitekat-
toinen Telakkakadun varrelle messinkivalimon pohjois-
puolelle sijoittuva 7-kerroksinen asuinrakennus. Raken-
nus voidaan myös toteuttaa osaksi hotellia. 

Korttelin Hietalahden puolelle sijoittuu keskeinen lai-
turitasoa ylempänä oleva julkiseksi aukio suunniteltava 
korttelinosa, joka liittyy levein portain ja luiskin laiturita-
soon. Merimiehenkadun jatke rantalaiturille liittyy osak-
si aukiota.

Hietalahdenlaiturin varrella sijaitsevaan suojeltavaan 
entiseen saharakennukseen (rak.14) suunnitellaan kau-
pungin merellisyydestä kertovia näyttely- ja muita asia-
kaspalvelutiloja sekä toimitiloja. 

Vesialue (W)
Telakkarannan asemakaava-alue rajautuu lännessä Hieta-
lahden vesialueeseen. Hietalahdenlaituriin on osoitettu 
laiturin suuntaisia alusten kiinnityspaikkoja. Korttelialu-
eiden edustalla paikat on suunniteltu historiallisille aluk-
sille. 

Kadut ja aukiot
Telakkarannan julkiset ulkotilat muodostuvat kortteleiden 
rajaamista katutiloista, aukioista ja rantalaiturista. Alu-
een pääkatuja ovat Hietalahdenranta ja Telakkakatu, jot-
ka suunnitellaan kantakaupunkimaiseen tapaan korttelei-
den tiukasti rajaamiksi. Punavuoresta johtavat kadut ovat 
Telakkarannassa luonteeltaan kävelykatuja, joille on kui-
tenkin sijoitettu sisäänajo pysäköintilaitokseen Punavuo-
ren- ja Pursimiehenkadulle.

Hietalahdenlaituri on alueen tärkein julkinen ulkotila. 
Laiturin kansitasossa säilytetään telakan toimintaan liit-
tyneitä ja teollisuushistoriasta kertovia muistumia, joista 
tärkeimpiä ovat satamanosturit. Laituritaso liitetään le-
vein porras- ja luiskayhteyksin uusille terassi- ja aukiota-
soille. Kadut, niihin liittyvät julkiset terassit ja aukiot se-
kä Hietalahdenlaituri suunnitellaan yhtenäiseksi korkea-
tasoiseksi kaupunkitilojen sarjaksi.

Tonttien ja yleisten alueiden suunnittelun pohjaksi on 
laadittu yhteistyössä Helsingin kaupungin rakennusviras-
ton sekä Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa yleissuunni-
telma (Lundgaard&Tranberg Arkitekter A/S, 2012). Alu-
een valaistuksesta on laadittava erillinen valaistussuun-
nitelma.

Liikenne
Telakkarannan alue liittyy katuverkkoon alueen itäpuolel-
la sijaitsevien Telakkakadun ja Hietalahdenrannan kautta. 
Telakkarannan alueelle jatkuvat Punavuorenkatu ja Pur-
simiehenkatu toimivat yhteyksinä kan-nenalaiseen pysä-
köintilaitokseen. Merimiehenkadulla huoltoajo on sallit-
tu. Hietalahdenlaituri on varattu jalankulun ja pyöräilyn 
käyttöön. Lisäksi laiturilla on huoltoajo sallittu. Pohjoisim-
man asuntokorttelin pohjoispuolella säilyy nykyinen yh-

teys huoltoasemalle. Tästä on ajoyhteys myös huoltoase-
man eteläpuolelle järjestettäville vieras- ja asiointipysä-
köintipaikoille.

Telakkakadun liikennemäärä Hernesaaren rakennuttua 
on noin 19 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Telakkarannan 
kaava-alueen toiminnot tuottavat liikennettä noin 1 200 
ajoneuvoa vuorokaudessa.

Telakkakatu ja Hietalahdenranta ovat osa kantakau-
pungin pääpyöräreittejä. Jalankulku ja pyöräily erotel-
laan näillä kaduilla toisistaan. Telakkakadun ollessa van-
haa Hietalahdenlaiturin tasoa korkeammalla yhteydet lai-
turilta Punavuorenkadulle ja Merimiehenkadulle järjeste-
tään luiskien ja portaiden avulla. Mallaskadun liittymäs-
tä ja Pursimiehenkadulta sekä Munkkisaarenkadun liit-
tymästä voidaan järjestää luiskattomat ja portaattomat 
yhteydet. Munkkisaarenkatu 8 vastapäätä suunnitellaan 
porrasyhteys Hietalahdenlaiturille.

Telakkakadulla ja Hietalahdenrannassa varataan tilaa 
raitiotielle, joka kulkee kadun keskellä ajoneuvoliiken-
teestä erotettuna Bulevardilta Hernesaareen. Suunnitte-
lualueen läheisyyteen on suunniteltu kaksi raitiovaunu-
pysäkkiä, yksi Telakanpuistikon kohdalle ja toinen alueen 
eteläpuolelle.

Asemakaava-alueen pysäköintipaikat sijoitetaan kort-
teleiden 5131 ja 5132 alle tulevaan yleiseen pysäköinti-
laitokseen, johon saa sijoittaa enintään 400 autopaikkaa. 
Autopaikoista on osoitettava asuinkerrostalojen käyttöön 
vähintään suurempi luvuista 1 ap / 135 k-m2 tai 0,5 ap 
/ asunto, mikä vastaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
7.2.2012 hyväksymissä ohjeissa kantakaupungin etelä-
osille määritettyä paikkamäärää. Toimistoille ja hotellille 
saa toteuttaa autopaikkoja enintään 1 ap / 350 k-m2 sekä 
myymälöille enintään 1 ap / 150 k-m2. Määräykset vastaa-
vat kaupunkisuunnittelulautakunnan vuonna 1994 hyväk-
symiä ohjeita. Kaava sallii näiden lisäksi monia muita toi-
mintoja kortteliin 5132 ja 5133. Kaupunkisuunnittelulau-
takunnan vuonna 1994 hyväksymissä ohjeissa on määri-
telty pysäköintipaikkaohjeet mm. ravintoloille, teatteri- ja 
konserttitiloille, museoille, näyttelytiloille, kokoontumis-
tiloille, urheilutoiminnalle sekä teollisuudelle. Keskusta-
alueella enimmäismääräys vaihtelee välillä 1 ap / 60 k-m2 
- 1 ap / 350 k-m2. Näihin perustuen muita toimintoja var-
ten on kaavassa autopaikkamääräys enintään 1 ap / 250 
k-m2.Loput pysäköintilaitoksen paikoista on osoitettava 
yleiseen käyttöön. 

Telakkakadun ja Hietalahdenrannan varteen sekä huol-
toaseman eteläpuolelle tulee maksullisia vieras- ja asioin-
tipysäköintipaikkoja. Raitiotien ja uuden maankäytön joh-
dosta katujen varsilta poistuu kuitenkin noin 70 pysäköin-
tipaikkaa, jotka voidaan korvata pysäköintilaitoksen auto-
paikoilla. 

Asuinrakennusten korttelialueiden tonteille on sijoi-
tettava polkupyöräpaikkoja vähintään 1 paikka / 30 m2 
asuntokerrosalaa. Näistä 75 % on sijoitettava rakennuk-
siin. Toimistoille tulee toteuttaa polkupyöräpaikkoja vä-
hintään 1 pp / 90 m2 toimistokerrosalaa. Lisäksi korttelin 
5133 eteläpuolelle on osoitettu yleisten pyöräpysäköinti-
paikkojen ohjeellinen sijainti.
Kortteleiden sisälle ja pihoille järjestetään huoltoreitit 
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Havainnekuva rantalaiturilta ja hotellikorttelin rajaamalta torilta. Lundgaard&Tranberg Arkitekter

Havainnekuva Telakkakadulta; oikealla entinen messinkivalimo (rak.11) ja uusi liikerakennus. Lundgaard&Tranberg Arkitekter
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Punavuorenkadun ja Merimiehenkadun kautta. Kortte-
lin 5133 huolto järjestetään Pursimiehenkadulta. Munk-
kisaarenkadun varrella sijaitsevien rakennusten huolto on 
sallittu konepajan eteläpuolelta. Korttelin 5132 huoltolii-
kenne hoidetaan Pursimiehenkadun kautta. Pelastusreitit 
kulkevat Hietalahdenrannassa, Hietalahdenlaiturilla ja Te-
lakkakadulla sekä Punavuorenkadun, Merimiehenkadun 
ja Pursimiehenkadun jatkeilla.

Alueelle suunnitellaan myös yhteiskäyttölaituripaikka.

Palvelut

Kaupalliset palvelut
Telakkarannan liiketilat sijoittuvat pääkatujen ja laiturin 
varrelle katutasoon. Hietalahdenlaiturin varrelle on suun-
niteltu erityisesti ravintoloita, kun taas Telakkakadun puo-
lelle myymälöitä ja gallerioita. Kortteliin 5132 sijoittuu uu-
disrakennus, jonka ensimmäiseen kerrokseen on suun-
niteltu galleriakäytävän varrelle sijoittuvia pienliiketiloja. 
Rakennus voidaan toteuttaa myös hotellina. 

Konepajahalliin voidaan toteuttaa kulttuuria ja vapaa-
aikaa palvelevia julkisia tai kaupallisia tiloja. Rakennuk-
seen voidaan myös sijoittaa liiketiloja lukuunottamatta 
päivittäistavarakauppaa.

Korttelissa 5132 sijaitsevaan suojeltavaan entiseen sa-
ha-rakennukseen on suunniteltu mm. kaupungin merelli-
syydestä kertovia näyttelytiloja.

Julkiset palvelut
Kortteliin 5132 ja 5133 voidaan sijoittaa julkisia palvelu-
tiloja.

Esteettömyys
Telakkarannan kaava-alue kuuluu esteettömyyden perus-
tasoon.  Telakkakadun ollessa vanhaa Hietalahdenlaiturin 
tasoa korkeammalla yhteydet laiturilta Punavuorenkadul-
le ja Merimiehenkadulle järjestetään luiskien ja portaiden 
avulla. Mallaskadun liittymästä ja Pursimiehenkadulta se-
kä Munkkisaarenkadun liittymästä voidaan järjestää luis-
kattomat ja portaattomat yhteydet. Munkkisaarenkatu 8 
vastapäätä suunnitellaan porrasyhteys Hietalahdenlaitu-
rille. Reitti raitiovaunupysäkiltä ja Telakkakadulta PK-kort-
teli voidaan suunnitella katusuunnittelun yhteydessä es-
teettömyyden erikoistasoon. 

Maanalainen pysäköintilaitos
Alueelle suunniteltu maanalainen pysäköintilaitos on vaa-
tiva ja kallis suunnittelu- ja toteutushanke. Meren lähei-
syydestä johtuen toteutusvaiheessa on varauduttava ve-
den hallintaan. Lisäksi kaikki tulvatason alapuoliset ra-
kenteet tulee suunnitella ja toteuttaa vesitiiviinä. . Pysä-
köintilaitos on yksityisen toteuttajan hanke, jonka sisään-
ajojen yläpään korkeustasojen suunnittelussa tulisi ottaa 
huomioon tulvasuojelulliset seikat. 

Nosturi

Hietalahdenlaiturin kansitasossa oleva nosturin kisko.

Luonnonympäristö
Alkuperäisestä kallioisesta rantamaisemasta muistumana 
jää Telakkakadun maastonmuoto; Suojeltu entinen mes-
sinkivalimo on asemakaava-alueen korkeimmalla kohdal-
la. 

Asemakaava edellyttää istuttamaan katupuita Hieta-
lahdenrannan varrelle tontille ja Hietalahdenlaiturin poh-
joisosaan. 
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Konepaja.2011. Kari Häkli

Näkymä konepajan länsipäädystä kohti itäpäätyä 1932. Kaupunginmuseo
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Suojelukohteet
Alueen arvokas rakennuskanta suojellaan asemakaaval-
la. Suojeltaviin rakennuksiin kuuluvat arkkitehti Theodor 
Höijerin suunnittelemat puutyöpaja (rak.28) sekä saha- 
ja höyläämörakennus (rak. 14), arkkitehti Sune Maconin 
suunnittelema konepajahalli (rak.24), samaa aikakautta 
edustava messinkivalimo (rak.11) sekä arkkitehti Bertel 
Liljeqvistin suunnittelema telakkakonttori (rak.22). Kaa-
van toteutuminen edellyttää suojeluarvoiltaan vähäisem-
pien rakennusten kuten musiikin monitoimitalona toimi-
neen nk. Nosturi-rakennuksen (rakennettu 1957) sekä 
Karl Lindahlin suunnittelemien 1930-luvulta peräisin ole-
vien oppilastyöpajan sekä pannuhuoneen purkamista.

Telakka-alueeseen, sen kaupunkikuvalliseen ilmeeseen 
ja käyttöhistoriaan kuuluvat olennaisesti myös suojeltavat 
nosturit. Niillä on teollisuushistoriallista arvoa ja ne ovat 
kaupunkikuvallisia maamerkkejä. 

Alueen teollisuushistorialliset jäljet laituritasossa säi-
lytetään ja otetaan alueen kehittämisen lähtökohdaksi. 

Yhdyskuntatekninen huolto
Yhdyskuntateknisen huollon verkostoja rakennetaan uu-
siksi vähäisiltä osin.

Alueen vesihuolto ei muutu toimintaperiaatteiltaan. 
Vesijohtoverkosto kuuluu Ilmalan painepiiriin ja paine-
taso on n. 62 mvp. Kortteliin 5130 on suunniteltu osin 
12-kerroksinen kerrostalo, jonka ylin kulutuspiste on ~42 
m korkeudessa. Minimipainetasovaatimus kulutuspisteel-
le ylittää todennäköisesti alueen vallitsevan painetason. 
Vaikuttaa alustavasti siltä, että rakennukselle on järjes-
tettävä kiinteistökohtainen paineenkorotus. Alueen mui-
den rakennusten minimipainetasovaatimus näyttää täyt-
tyvän. Hietalahden länsireunassa oleva 200 mm vesijoh-
to, joka liittyy 400 mm vesijohtoon, jouduttaneen siirtä-
mään hieman idemmäksi. 

Viemäröintijärjestelmä säilyy sekaviemäröintinä. Jäte- 
ja hulevedet johdetaan sekaviemäreissä painovoimaises-
ti.

Kaavamuutosalueen pohjoisosassa, suunniteltujen 
asuntojen kohdalla sekaviemäri siirretään Telakkakadun 
uudelleen järjestetylle katualueelle. Telakkakadun länsi-
reunassa oleva nykyinen viemäritunneli jätetään pois käy-
töstä ja korvataan 1400 mm sekaviemärillä. 

Hietalahdenlaiturin Telakkakadun suuntaiselle osuu-
delle tulee todennäköisesti sijoittumaan museolaivoja, 
joiden käyttötarkoitus ei ole vielä selvillä. Laivoille vara-
taan liityntämahdollisuus vesi- ja energiahuollon verkos-
toihin. Laivojen liitoshaarat sijoittuvat Punavuorenkadul-
le ja Merimiehenkadulle. Liitoshaarojen laiturinpuoleis-
ten päiden sijainti säilytettäviin satamanosturin kiskoihin 
nähden tarkentuu alueen jatkosuunnittelun yhteydessä. 
Liitoshaaroja tulee lähtökohtaisesti hallinnoimaan Helsin-
gin Satama.
Kortteleiden 5130 ja 5131 alueilla olevat tietoliikennekaa-
pelit siirretään katualueelle. Uusien rakennusten liittämi-
seksi kaukolämpöverkostoon tullaan Telakkakadulle ra-
kentamaan kaukolämpöverkostoa noin 150 metriä.

Kortteleihin 5130, 5131 ja 5132 on rakennettava Helen 

Sähköverkon ohjeen mukainen muuntamotila.
Alueen jätehuollon toteutusvaihtoehdot on huomioi-

tava jatkosuunnittelussa.
Telakkakadun uudelleenjärjestelyn vuoksi myös tässä 

selostuksessa erikseen mainitsemattomien yhdyskunta-
teknisten johtojen ja putkien siirrot ovat mahdollisia.

Merimiehenkadulle ja Punavuorenkadulle esitetyt hu-
levesiviemärit tulee toteuttaa yksityisinä viemäreinä, mi-
käli viemäreitä ei voida toteuttaa maanvaraisina ratkaisui-
na. Merimiehenkadulle sekä Punavuorenkadulle on esi-
tetty satamaa palvelevat vesi- ja energiahuollon verkos-
tot yksityisinä.

Pilaantuneen maaperän ja merenpohjan sedimentin 
sekä haitta-ainepitoisten rakenteiden kunnostaminen
Kaavassa on maaperän pilaantuneisuutta koskeva määrä-
ys, joka edellyttää alueella olevan maaperän pilaantunei-
suuden ja kunnostustarpeen tarkempaa selvittämistä en-
nen rakentamiseen ryhtymistä. Vaikka maaperän kunnos-
tustarvetta riskinarvion mukaan ei olisi, alueella maa-ai-
neksia rakentamisen vuoksi kaivettaessa tulee haitta-ai-
nepitoinen maa-aines toimittaa luvanvaraiseen vastaan-
ottopaikkaan.

Merenpohjasedimenteissä on todettu ympäristöminis-
teriön sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen kriteerita-
sot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Vesialueella tehtävi-
en rakentamistöiden ja ruoppausten yhteydessä on va-
rauduttava mereen läjityskelvottoman sedimentin käsit-
telyyn. 

Kaavassa on haitta-ainepitoisten rakenteiden kunnos-
tusta koskeva määräys, joka edellyttää kunnostamista si-
ten, että haitta-aineista ei aiheudu terveydellistä tai tur-
vallisuushaittaa rakennusten suunnitellulle käytölle. Li-
säksi rakennus- ja purkutöiden yhteydessä tulee kiinnit-
tää huomiota haitta-aineista johtuviin työturvallisuusvaa-
timuksiin sekä toimittaa syntyvä jäte asianmukaiseen vas-
taanottopaikkaan.

Laiturirakenteiden kunnostaminen
Kaavamuutosalueen laiturirakenteista on laadittu vuonna 
2011 kuntotutkimus, jonka perusteella laiturin betonisen 
etuseinän alla on syöpymiä ja teräsbetoniseinässä on ha-
vaittu vaurioita. Laiturirakenteen tulevaa teknistä käyttö-
ikää ei voida määrittää tarkasti, mutta kuntotutkimukses-
sa esiin tulleiden vaurioiden perusteella sen voidaan olet-
taa olevan lyhyempi kuin alueelle suunniteltu täydennys-
rakentaminen edellyttäisi. Arvion mukaan laituriraken-
teella on korjaustarve lähitulevaisuudessa.

Ramboll Oy:n 2011 laatimassa Laiturialueen ympäris-
tö- ja geoteknisessä selvityksessä on esitetty laituriraken-
teen korjaamiselle kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä, ke-
vyemmässä vaihtoehdossa VE1 laiturimuurin eteen teh-
dään uusi ponttirakenne ja pontin eteen tukitäyttö lou-
heesta. Ponttirakenne voidaan tarvittaessa myös ankku-
roida kallioon. Toisessa vaihtoehdossa VE2 laiturimuurin 
maan puolelle rakennetaan uusi tukirakenne ja meren 
puolelle asennetaan paalut, joiden varaan rakennetaan 
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uusi kansirakenne. Nykyistä laituria puretaan tarvittavil-
ta osin. Molemmat laiturirakenteen korjausvaihtoehdot 
edellyttävät sedimenttien ruoppaamista vesialueelta. Se-
dimentit ovat osin pilaantuneita, mikä lisää 

Ympäristöhäiriöt
Katuliikenteen aiheuttamaa melua on arvioitu melumal-
lin avulla. Melulaskennan tulosten perusteella suunnitel-
tu massoittelu Telakkakadun varressa estää tehokkaasti 
katuliikennemelun leviämisen Hietalahdenlaiturin suun-
taan. Rakennusten rannan puoleisilla alueilla alitetaan 
laajasti melutason ohjearvot ulkona. Kaavassa edellyte-
tään, että kortteleiden 5130-5132 asukkaille on raken-
nettava yhteiskäyttöinen piha-alue kortteliin 5131. Ra-
kennusten Telakkakadun puoleisille julkisivuille kohdis-
tuu suurimmillaan noin 65…69 dB päiväaikainen keski-
äänitaso. Kaavassa on annettu määräys kadun puoleisesta 
julkisivuille kohdistuvasta päiväaikaisesta keskiäänitasos-
ta, jonka mukaan voidaan määrittää vaatimus ulkovaipan 
kokonaisääneneristävyydelle käyttötarkoituksen mukaan. 
Keskiäänitaso ei saa päivällä ylittää 35 dB asuin-, potilas- 
ja majoitushuoneissa eikä opetus- ja kokoontumistilois-
sa. Liike- ja toimistohuoneissa sallittu ohjearvotaso on 45 
dB. Parvekkeet on kaavassa edellytetty lasitettavan siten, 
että niillä saavutetaan melutason päiväohjearvot ulkona. 
Telakkakadun ja Hietalahdenrannan suuntaan avautuvat 
parvekkeet eivät ole sallittuja. Myöskään asuntoja, jot-
ka avautuisivat vain Telakkakadun tai Hietalahdenrannan 
suuntaan, ei saa rakentaa.

Ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia on arvioitu mm. 
käytettävissä olevien mittaustulosten sekä erillisten il-
manlaatuselvityksen avulla. Ilmatieteen laitoksen v. 2012 
tekemän leviämismallinnuksen mukaan typpidioksidin ra-
ja-arvo ei ylity Telakkakadun ympäristössä. Myös pien-
hiukkasten vuosikeskiarvopitoisuudet alittavat selvästi 
vuosiraja-arvon. Typpidioksidin vuorokausiohjearvo sen 
sijaan ylittyy yleisesti koko Helsingin keskustan alueella 
ja myös Telakkakadun ympäristössä. Mittaustulosten pe-
rusteella tiedetään, että laivaliikenteen ja Munkkisaaren 
lämpökeskuksen päästöt voivat ajoittain aiheuttaa niiden 
lähiympäristöön tavanomaista korkeampia rikkidioksidi- 
ja hiukkaspitoisuuksia. Suunnittelualueelle kohdistuvien 
pitoisuuksien ei arvioida ylittävän ohje- tai raja-arvotasoa.

Ilman epäpuhtauksien huomioon ottamiseksi ja raken-
nusten sisäilman terveellisyyden varmistamiseksi kaavas-
sa on määrätty, että asuinhuoneistoissa tulee olla suodat-
timilla varustettu keskitetty koneellinen tulo- ja poistoil-
majärjestelmä, johon ilman sisäänotto tulee järjestää kat-
totasolta mahdollisimman etäältä kadun päästölähteistä. 

Tuulisuus
Kaavamuutosalue sijaitsee meren välittömässä läheisyy-
dessä. Telakkaranta sijoittuu kuitenkin siten, että sekä ny-
kyinen että tuleva Jätkäsaareen ja Hernesaareen rakentu-
va rakennuskanta suojaavat aluetta avomereltä puhalta-

vilta tuulilta. 
Kaavamuutosalueen tuulisuuden vaikutuksien selvit-

tämiseksi alueelta on laadittu lokakuussa 2013 tuulisuus-
tarkastelu. Tarkastelu perustuu Jätkäsaaren ja Hernesaa-
ren alueille tehtyihin tuulitunnelikoepohjaisiin tuulisuus-
kartoituksiin. 

Tuulisuustarkastelun tulosten perusteella tuulisuus ei 
aiheuta suunnittelualueella merkittäviä kaavoituksessa 
huomioon otettavia kysymyksiä. Suunnitellut rakennuk-
set vähentävät tuulisuutta alueen pääväylällä Telakkaka-
dulla. Laiturin puolella voi esiintyä kovia n. 13 m/s puus-
katuulia muutaman kerran kesässä, joka on hyvä huomi-
oida esim. laiturin puoleisissa katukahviloiden kalusteis-
sa.

Merenpinnalta suojautuminen
Helsingin maankäytön suunnittelussa korkealta meren-
pinnalta suojautuminen perustuu ohjeisiin Helsingin tul-
vastrategiassa ja Ympäristöoppaassa 52, Ylimmät veden-
korkeudet ja sortumariskit ranta-alueella rakentaessa. 
Tällä kaava-alueella em. mukainen ns. alin suositeltava 
rakentamiskorkeus tonttialueilla on 2,5 m (NN). 

Pelastusturvallisuus
Pelastusteiden ajoreitit ja likimääräiset nostopaikat on 
esitetty liitteenä olevassa viitteellisessä pelastustiesuun-
nitelmassa. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida pelas-
tusteiden ajoreittien ja nostopaikkojen tarkemmat järjes-
telyt. Pääasiassa nostopaikat sijoittuvat katualueelle. Ka-
dulla sijaitsevien nostopaikkojen sijainnista tulee sopia 
Helsingin rakennusviraston kanssa. Telakkakadulla nosto-
paikkojen sijoituksessa tulee huomioida riittävä etäisyys 
raitiovaunujen ajolangoista ja niiden kannatuksista. Piho-
jen kansirakenteissa tulee huomioida pelastustoiminnan 
vaatimukset. Esitetyt pelastustiet ulottuvat myös Hieta-
lahdenlaiturille. Julkisten ulkotilojen rakenteiden ja ka-
lusteiden sekä ulos sijoitettavien tarjoilualueiden sijoituk-
sessa tulee huomioida pelastusteiden ajoreittien ja nosto-
paikkojen vaatima vapaa tila.

Nimistö
Alueen nimistö on käsitelty nimistötoimikunnassa. Alu-
een yleisnimenä on sovittu käytettävän nimeä Telakka-
ranta - Docksstranden. Alueen uudet kadut toimivat Pu-
navuoresta johtavien katujen Punavuoren-, Merimiehen- 
ja Pursimiehenkadun jatkeina samannimisinä. Hietalah-
denlaituri jatkuu myös samannimisenä alueella.
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Hietalahdenlaituri 2011. Vladimir Pohtokari.

5 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN 
TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun 
ympäristöön
Historiallisen telakka-alueen rakentaminen muuttaa sata 
vuotta aidattuna ja ulkopuolisilta suljettuna olleen alueen 
osaksi kantakaupunkia. Rakennettua ympäristöä muute-
taan purkamalla telakan toimintaan liittyneitä suojeluar-
voltaan vähäisempiä rakennuksia. Arvokas rakennuskan-
ta otetaan käyttöön ja se tulee osaksi julkista ympäristöä. 

Telakkaranta täydentää Helsingin merellistä kantakau-
punkia niin asuinalueena kuin vapaa-ajanviettopaikkana. 
Asemakaavan toteuttaminen tuo alueelle noin 400 uut-
ta asukasta. Uudet asukkaat vahvistavat kantakaupunkia 
toiminnallisesti. Uudet palvelu-, liike- ja toimitilat lisäävät 
kantakaupungin elinvoimaisuutta. 

Kaava mahdollista runsaasti uutta liiketilaa, mistä on 
keskusta-alueella ollut pulaa. Telakkarannan lähialueella 
kaupan palveluja on suunniteltu myös rakentuville Herne-
saaren ja Jätkäsaaren alueille. Tulevaisuudessa Hernesaa-
ren liikenne kulkee lähes kokonaan Telakkakadun kautta 
ja Telakkarannan kaupallista suunnitelmaa on suunnitel-
tu rinnakkain Hernesaaren palvelurakenteen kanssa. Her-
nesaaren tulevat asukkaat ovat mahdollisen lähiasioinnin 
kannalta tärkeitä Telakkarannalle. Etenkin Hernesaaren 
rakentumisen alkuvaiheessa Telakkarannan palvelut voi-
vat olla Hernesaaren asukkaille tärkeitä, kun palveluiden 
volyymi ei riitä vielä oman kaupallisen tarjonnan lisäämi-
seen. On kuitenkin tärkeää, että päivittäispalvelut löyty-
vät myös Hernesaaresta. Tästä syystä päivittäistavarakau-
pan tarjonta ei saisi olla liian suurta Telakkarannassa, jotta 
lähipalveluille jäisi mahdollisuuksia myös Hernesaareen. 

Alue on yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta se-
kä osin työpaikka-aluetta. Keskustatoimintojen alue sal-
lii myös mahdollisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoit-
tumisen alueelle. PK-korttelissa ei kuitenkaan sallita päi-
vittäistavarakauppaa. Mikäli PK-kortteli toteutuu erikois-
kauppa- ja palvelupainotteisena, ei sillä sijainti huomioon 
ottaen ole kuitenkaan nähtävissä merkittäviä yhdyskun-
tarakenteellisia vaikutuksia. Riippuu konseptista, kuinka 
paljon se aiheuttaa autoliikennettä. Alue kuuluu jalankul-
ku- ja raitiovaunuvyöhykkeeseen, jossa matkat ovat tyy-
pillisesti lyhyitä ja suuri osa matkoista tehdään kävellen ja 
joukkoliikenteellä. 

Asemakaava-alueesta ja liittymisestä lähiympäristöön 
on laadittu pienoismalli mittakaavaan 1:1000. Lisäksi Hie-
talahden ympäristön suunnitelmista on laadittu korkeaa 
rakentamista tutkivaan selvitykseen liittyvä malli 1:1000. 
Pienoismallien avulla voidaan arvioida muodostuvaa kau-
punkirakennetta ja sen suhdetta olemassa olevaan ympä-
ristöön. Suunnitelmasta on lisäksi laadittu varjostuksen 
sekä auringon valon määrän tarkastelu, joilla on tutkittu 
rakentamisen varjostusvaikutusta lähiympäristöön. Tar-
kastelu on selostuksen liitteenä.

Vaikutukset liikenteen järjestämiseen
Telakkarannan asemakaava-alue tuottaa liikennettä 

noin 1 000-1 600 ajoneuvoa vuorokaudessa riippuen kort-
teleihin 5132 ja 5133 sijoittuvasta toiminnasta. Liikenne 
johdetaan harkitusti kokoojakatujen kautta pääkatuverk-
koon. Liikennemäärät lähialueilla kasvavat lisäksi mm. Jät-
käsaaren ja Hernesaaren uuden maankäytön johdosta. 
Telakkakadun liikennemäärä Hernesaaren rakennuttua on 
noin 19 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen lisä-
ys lähialuilla heikentää liikenteen sujuvuutta ruuhka-ai-
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kaan Telakkakadulla ja Hietalahdenrannassa. Liittymissä 
voitaneen joutua kieltämään vasemmalle kääntymisiä lii-
kenteen sujuvuuden turvaamiseksi. Liikenteen sujuvuu-
teen Telakkakadulla ja Hietalahdenrannassa vaikuttavat 
kuitenkin erityisesti Mechelininkadun eteläpään liikenne-
järjestelyt, joiden osalta selvitetään parhaillaan vaihtoeh-
toisia ratkaisuja. 

Telakkaranta liitetään joukkoliikenteen verkostoon. 
Suunniteltavien raitioteiden ja pysäkkien myötä joukko-
liikenneyhteydet paranevat lähialueella. Alueelle raken-
nettavat kevyen liikenteen uudet yhteydet parantavat ko-
ko lähialueen saavutettavuutta. Alue tulee laajentamaan 
seudullista rantareittiä. 

Raitiotien ja uuden maankäytön johdosta katujen var-
silta poistuu noin 70 pysäköintipaikkaa, jotka voidaan kor-
vata pysäköintilaitoksen autopaikoilla.

Vaikutukset yhdyskuntateknisen huollon 
järjestämiseen ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Asemakaavan muutoksella on vaikutuksia yhdyskuntatek-
nisen huollon järjestämiseen.

Muutos edellyttää yhdyskuntateknisen huollon verkos-
tojen osittaista uudelleen suunnittelua ja siirtämistä.

Muutoksella on toiminnallisia vaikutuksia vesihuol-
lon järjestämiseen; vesijohtoverkoston painetaso ei luul-
tavasti täytä kortteliin 5130 suunnitellun 12-kerroksisen 
rakennusosan ylimmän kulutuspisteen minimipainetaso-
vaatimuksia. Rakennukselle on siten järjestettävä kiinteis-
tökohtainen paineenkorotus. 

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungil-
le kustannuksia ilman arvonlisäveroa katujen ja yleisten 
alueiden rakentamisesta 3,3 Me, laitureiden kunnosta-
misesta sen laajuudesta ja kunnostustavasta riippuen 1,5 
Me-11,7 Me. Vesihuoltoverkoston uudisrakentamista ai-
heutuu kustannuksia arviolta  75 000 euroa ja vesihuol-
lon johtosiirtojen kustannusarvio on 500 000 euroa. Kau-
kolämpöverkoston laajentamisen kustannusarvio on noin 
40 000 euroa. Telakkarannan vanhojen nostureiden kun-
nostus maamerkiksi on arvioitu kustantavan noin 50 000 
euroa.

Kustannusarvio ei sisällä Telakkakadun rakentamisen 
kustannuksia (ml. raitiotien rakentamiskustannukset). Py-
säköintilaitos on yksityisen toteuttajan hanke.

Vaikutukset luontoon, maisemaan ja kaupunkikuvaan
Hietalahden altaan maisemassa rakentamisen aiheutta-
ma muutos on merkittävä: telakan teollinen ilme muuttuu 
ja täydentyy kantakaupunkimaiseksi julkisivuksi. Muistu-
mina vanhasta jäävät suojeltavat rakennukset, alueen 
tärkeät maamerkit nosturit sekä rantalaituri. Suunnitel-
tu kaupunkirakenne avaa uusia näkymiä kantakaupungis-
ta merelle.

Telakkakadulla sijaitsevat kaupunkikuvallisesti kome-
at ja merkittävät Merikorttelin ja Mestaritalon kiinteis-
töt, Punavuoren ja sataman korttelirakenne sekä tunnel-
ma ovat tekijöitä, jotka ovat toimineet suunnittelun lähtö-

kohtina. Uudet rakennukset tulkitsevat muotokieleltään 
ja julkisivumateriaaleiltaan lähiympäristön rakennuspe-
rinnettä tämän päivän arkkitehtuurin kielellä ja vahvista-
vat alueen omaa identitettiä.  

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu selvitys kor-
kean rakentamisen vaikutuksista Helsingin kaupunkiku-
vaan (kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2011). Ase-
makaava-alueen rakentamista on tutkittu osana selvitys-
tä. Selvityksen perusteella Telakkarannan uudet raken-
nukset sijoittuvat vaiheistumisvyöhykkeelle, jossa ympä-
ristöään korkeampi rakentaminen (max noin. 16 krs) on 
mahdollista tapauskohtaisen edellytysten ja vaikutusten 
arvioinnin jälkeen, mikäli rakennus on perusteltu osa kort-
telirakennetta tai aluetta.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, 
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin 
lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Kaava luo edellytykset ohje- ja suositusarvojen ja mää-
räysten saavuttamiselle jatkosuunnittelussa ja toteutuk-
sessa seuraavien asioiden osalta: melu, ilmanlaatu, pe-
lastusturvallisuus, merenpinnan korkeudelta suojautumi-
nen, pilaantuneen maaperän ja rakennusten rakenteiden 
kunnostaminen. 

Kaupunkirakenteen eheytyminen, palvelujen ja jouk-
koliikenneyhteyksien lisääntyminen parantaa asukkaiden 
toimintamahdollisuuksia. Muusta kaupunkirakenteesta 
irrallaan olevan alueen liittäminen osaksi kaikille avointa 
kantakaupunkia lisää myös turvallisuuden tunnetta. Alu-
eelle suunnitellaan eri väestöryhmien liikkumiseen sovel-
tuvat esteettömät reitit. Rannan avaaminen lisää Helsin-
gin merellisyyteen liittyviä toiminta- ja virkistysmahdolli-
suuksia.

Kaupunkimaiseen rakenteeseen kuuluu asumisen, 
työn, vapaa-ajan ja palveluiden sekoittuminen sekä lii-
kennevälineiden vaihtoehtoiset valintamahdollisuudet. 
Asemakaavan muutoksen toteutuminen avaa kantakau-
punkiin uuden urbaanin alueen, jossa toimintamahdolli-
suudet liittyen erityisesti kulttuuriin, vapaa-ajanviettoon, 
kaupungin merellisen historian esille tuomiseen ja luovi-
en alojen yrittämiseen paranevat.
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7 SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 
vuorovaikutus
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta.  

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuun-
nitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mu-
kana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päi-
vätty 29.12.2009).  

Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2009 kaavoi-
tuskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä 
olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
Sitä sekä kaavan lähtökohtia ja tavoitteita esiteltiin yleisö-
tilaisuudessa 19.1.2010.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen ase-
makaavan muuttamisen periaatteet 10.6.2010 jatkosuun-
nittelun pohjaksi. 

Osallisille lähetettiin asemakaavan muutosluonnos 
(kirje päivätty 7.9.2011). 

Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos ja selos-
tusluonnos on ollut nähtävänä kaupunkisuunnitteluviras-
tossa, kaupungin ilmoitustaululla Kaupungintalolla, näyt-
tely- ja infokeskus Laiturissa 19.9.–7.10.2011 ja viraston 
internetsivuilla. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidet-
tiin 21.9.2011. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 
asemakaavan muutosluonnoksen 29.11.2011.

Asemakaavan vähentyneen rakennusoikeuden, kortte-
lirakenteessa tapahtuneiden muutosten sekä KTYA/s kort-
telin toimintoihin liittyvien muutosten takia valmisteilla 
oleva asemakaava asetettiin uudelleen nähtäville 16.4.-
4.5.2012. Luonnosta koskeva toinen yleisötilaisuus pidet-
tiin 18.4.2012.

Viranomaisyhteistyö 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viran-
omaisyhteistyötä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston 
tonttiosaston, tilakeskuksen, talous- ja suunnittelukeskuk-
sen, kaupunginmuseon, pelastuslaitoksen, liikuntaviras-
ton, rakennusviraston ja rakennusvalvontaviraston, ym-
päristökeskuksen sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen kanssa.

Kaavaluonnoksesta jätettiin yhteensä 12 viranomais-
kannanottoa. Kannanotot liittyvät rakennettavan rannan 
kustannusvaikutuksiin, Sataman hinaajien toiminnan jat-
kumiseen, Telakkakadun liikenteen ilmanlaatu- ja melu-
haittojen, maaperän pilaantuneisuuden ja konepajan ra-
kenteiden pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen sel-
vittämiseen, suojelun toteutumiseen puutyöverstaan ja 
messinkivalimon osalta sekä korttelin asuinrakennusten 
ja liikerakennuksen ympäristöstään poikkeaviin mittasuh-
teisiin. Konepajan suojelumääräyksistä ja hankesuunnit-
telun toteutettavuudesta esitettiin myös kannanottoja.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot
Alueen suunnittelu on aloitettu kansainvälisellä arkkiteh-

6 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN 
TOTEUTUS 

Rakentamisaikataulu
Rakentamisen aloittamisen on arvioitu olevan mahdollis-
ta vuonna 2014. Kaava-alueen toteuttaminen kestää ar-
violta 3-5 vuotta.

Toteuttamis- ja soveltamisohjeet
Alueelle on laadittu tonttien ja yleisten alueiden yhtei-
nen ulkotilojen yleissuunnitelma yhteistyössä Helsingin 
kaupungin rakennusviraston sekä Skanska Talonrakennus 
Oy:n kanssa (Lundgaard&Tranberg Arkitekter A/S; 2012). 
Alueen valaistuksesta tulee laatia erikseen hyväksytettä-
vä valaistussuunnitelma.

Toteutuksen seuranta
Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämistoimistossa on 
toteutusta varten Länsisatama-projekti. Myös kaupunki-
suunnitteluviraston asemakaavaosaston Länsisatama-
projekti osallistuu aktiivisesti toteutuksen koordinointiin.
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tuurikutsukilpailulla, johon kutsuttiin neljä arkkitehtitoi-
mistoa. Kilpailun voittanut ehdotus on ollut lähtökohtana 
alueen jatkosuunnittelulle. 

Esitetyt mielipiteet
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaava-
osastolle saapunut kirjeitse 13 mielipidettä, jotka koski-
vat osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Lisäksi suulli-
sia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja pu-
helimitse. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mieli-
piteet kohdistuivat alueen liikenteeseen, rakentamisen 
määrään, viher- ja ranta-alueisiin sekä toimintoihin.

Ensimmäisestä kaavaluonnoksesta jätettiin 11 mielipi-
dettä. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskuste-
lutilaisuudessa ja puhelimitse. Mielipiteissään asukkaat 
ilmaisivat pitävänsä hyvänä asiana alueen avaamista ja 
suunnittelemista toiminnoiltaan monipuoliseksi osaksi 
kaupunkia, mutta olivat huolissaan lisääntyvästä liiken-
teen määrästä, Telakanpuistikon varjostumisesta sekä jul-
kisen ulkotilan riittävyydestä lähialueella ja vastustivat ra-
kentamisen määrää ja korkeutta. Asukkaat toivovat Tela-
kanpuistikon jatkamista rantaan asti ja liikenteen ohjaa-
mista tunneliin. 

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, 
että suunnitelman korttelirakenne korostaa alueen kyt-
keytymistä osaksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta. 
Punavuoresta rantaan asti jatkuvat kadut avaavat näky-
miä ja pääsyn laiturille. Hietalahdenlaiturista suunnitel-
laan merkittävä uusi julkinen ulkotila, joka laajentaa seu-
dullista rantareittiä. Alueelle suunnitellaan myös vesibus-
siyhteys. Tunneliratkaisu on todettu kaupunkikuvallisesti 
sekä teknisesti ongelmalliseksi. Kaava mahdollistaa mo-
nipuoliset toiminnot kulttuuritiloista ravintola-, näyttely-, 
liike- tai studiotyyppisiin pientoimistotiloihin. Elävän mu-
siikin yhdistyksen toiminta alueella on suunniteltu jatku-
van.

Rakentamisen määrää on ennen toista luonnoksen 
nähtävilläoloa vähennetty madaltamalla korkeimpia ra-
kennuksia yhdellä tai kahdella kerroksella sekä keventä-
mällä korttelirakennetta. 

Toisesta kaavaluonnoksesta jätettiin 13 mielipidettä. Li-
säksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuu-
dessa ja puhelimitse. 

Toisessa luonnoksessa kaavan sallima monipuolisempi 
käyttömahdollisuus hotellirakennukselle (KTYA/s kortte-
li) oli asukkaitten mielestä parannus edellisestä luonnok-
sesta, mutta asukkaat olivat edelleenkin huolestuneita li-
sääntyvästä liikenteen määrästä ja vastustivat rakenta-mi-
sen korkeutta ja sen aiheuttamaa varjostamista. Mielipi-
teet kohdistuivat myös konepajan suojelumääräyksiin se-
kä viheralueitten ja lasten leikkipuistojen vähyyteen.  

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon laati-
malla uusi tarkempi varjostusanalyysi. Konepajan suoje-
lumääräyksiä on muokattu niin, että ne paremmin mah-
dollistavat uuden suunnitellun toiminnan. Tarkennuk-
set määräyksiin tehdään kaavoitusprosessin lausuntovai-

heessa, kun Elmun hankesuunnitelman suunnitteluratkai-
sut ja niiden kustannusvaikutukset on selvitetty. 

Muistutukset, kirjeet ja lausunnot sekä nähtävilläolon 
jälkeen tehdyt muutokset
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 
21.9.-22.10.2012. 

Ehdotuksesta on jätetty 7 muistutusta ja nähtävilläolo-
ajan ulkopuolella on saapunut 3 kirjettä. Muistutuksis-
sa ja kirjeissä esitetyt asiat ovat pääosin samoja kuin ai-
emmin mielipidekirjeissä esitetyt: rakentamisen liiallinen 
määrä ja erityisesti pohjoisimman asuinkorttelin korkeus, 
suunnitelman aiheuttama varjostus etenkin Telakanpuis-
tikkoon nähden, riittämättömät asuinkortteleiden leikki- 
ja oleskelutilat, liikenne, ympäristöhaitat sekä tuuliselvi-
tyksen puuttuminen ja riittämätön varjotarkastelu. Lisäksi 
muistutettiin maankäytön sopimuksiin, kaava-alueen ra-
jaukseen, Elävän musiikin yhdistyksen toimintaan sekä vi-
heralueisiin liittyen.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölau-
takunta, yleisten töiden lautakunta, kaupunginmuseon 
johtokunta, rakennusvalvontavirasto, kaupunkikuvaneu-
vottelukunta, ympäristölautakunta, kulttuurikeskus, HSY-
kuntayhtymä, Helen Sähköverkko oy, Helsingin Satama 
sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
Pelastuslautakunta ja Helsingin Energia ovat ilmoittaneet, 
ettei niillä ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta.

Lausunnoissa katsottiin kaavaratkaisun liittyvän luon-
tevasti Punavuoren korttelirakenteeseen ja katulinjoihin 
sekä luovan edellytykset korkeatasoisen ja viihtyisän sekä 
toiminnoiltaan monipuolisen asuin-, toimitila- ja kulttuu-
rialueen rakentamiselle. Kantakaupungin vakiintuneesta 
kerrosluvusta poikkeavaa 12-kerroksista rakennusta pi-
dettiin kuitenkin liian korkeana. Telakanpuistikon riittä-
västä auringonvalon saannista olisi varmistuttava. Lau-
sunnoissa käsiteltiin ympäristökuormitusta erityisesti il-
manlaadun osalta.

ELY-keskus toteaa, että suojelutavoitteet on huomioitu 
vanhaa puusepänverstasta lukuun ottamatta hyvin. ELY-
keskus pitää korkean ja suurikokoisen rakennusmassan 
sijoittamista entisen puutyöpajan päälle voimakkaasti te-
lakan ympäristöä muuttavana toimenpiteenä ja esittää, 
että suunnittelussa tulisi etsiä vanhan telakan ominais-
piirteitä ja rakennuksia paremmin huomioivia ratkaisuja.

ELY-keskus toteaa, että meluntorjunta on saatu ratkais-
tua tyydyttävästi. Ilmanlaadun osalta tilanne on hanka-
lampi, koska vaikka typpidioksi-dipitoisuuden vuoden ra-
ja- ja ohjearvot alittuvat, vuosiohjearvo ylittyy. Mainitun 
ympäristökuormituksen takia alue ei sovellu parhaalla 
mahdollisella tavalla asumiseen.

Lisäksi lausunnoissa käsiteltiin julkista ja yksityistä ul-
kotilaa sekä niiden rajapintoja, ELMU ry:n tilajärjestelyjä, 
nostureiden suojelua, laiturialueen toimivuutta satama-
toimintojen, yleisen jalankulun ja pelastustoimen kannal-
ta sekä teknisen huollon vaatimia järjestelyjä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 26.11.2013, että 
asemakaavan muutosehdotusta tarkistetaan seuraavasti:
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Muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset:
- Korttelialueen rajoja kortteleissa 5130 ja 5131 on muu-
tettu rakennusviraston edustajien sekä tontinvaraajan 
kanssa sovitusti siten, että Hietalahdenlaiturin puolella 
portaat ja luiskat ovat pääasiassa katualueella. Korttelis-
sa 5133 korttelialueen rajaa on muutettu siten, että por-
rasyhteys Munkkisaaarenkadulle on siirretty katualueel-
le. Lisäksi korttelin 5130 rajaa Hietalahdenrannan suun-
taan on tarkistettu.
- Hietalahdenlaiturille on lisätty merkintä yhteiskäyttölai-
turista, jonka sijainti on ohjeellinen.
- Nostureiden sijainnit on merkitty ohjeellisena.-
- Korttelin 5133 pp/h alueelle on lisätty 6 metriä leveät 
johtokujat.
- Asumisen ilmanlaatua koskien kaavaan on lisätty mää-
räykset: ”Telakkakadun ja Hietalahdenrannan suuntaan 
avautuvia parvekkeita ei sallita, erkkerityyppiset ulokkeet 
sallitaan”, ” Yksinomaan Telakkakadun tai Hietalahden-
rannan suuntaan avautuvia asuntoja ei sallita”, ”Asuin-
huoneistoissa tulee olla suodattimilla varustettu keskitet-
ty koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä, johon ilman 
sisäänotto tulee järjestää kattotasolta mahdollisimman 
etäältä kadun päästölähteistä”. Lisäksi parvekkeita koske-
vaa määräystä on täydennetty lauseella: ”Parvekkeet tu-
lee lasittaa siten, että niillä saavutetaan melutason päivä-
ohjearvot ulkona.”
- Kaavaan on lisätty määräys: ”Kaava-alueelle on raken-
nettava kiinteistöihin sijoitettavat Helen Sähköverkon mu-
kaiset muuntamotilat.”
- Kaavaselostuksen kohta 5 Asemakaavan ja asemakaa-
van muutoksen toteuttamisen vaikutukset -osiota on täy-
dennetty.

Muut muutokset:
- Korttelin 5133 (konepaja) käyttötarkoitus ”Teollisuushis-
toriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas julkisten ra-
kennusten korttelialue” (Y/s) on muutettu käyttötarkoi-
tuskseksi ”Teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteelli-
sesti arvokas palvelu-, liike- ja toimitila rakennusten kort-
telialue (PK/s). Rakennuksiin saa sijoittaa palvelutiloja 
kulttuuri-, liikunta- ja vapaa- ajan toimintaa sekä julkisia 
palveluja varten sekä myymälä-, liike-, toimisto- ja ympä-
ristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuustiloja, opetus-, 
kokoontumis-, kahvila- ja ravintola- tai muita asiakaspal-
velutiloja sekä hotellitoimintaa varten. Kortteliin ei saa si-
joittaa päivittäistavarakauppaa.” Merkintä mahdollistaa 
kortteliin myös yksityistä palvelu-, liike- ja toimitilaa. 
- Kerrosalojen tarkistusten johdosta korttelin 5130 ra-
kennusoikeutta on vähennetty 400 k-m2. Korttelissa 5132 
messinkivalimon (rak.11) kerrosalamerkintä on muutettu 
siten, että se osoittaa sekä rakennuksen nykyisen kerros-
alan, että kerrosalan, mikäli rakennuksen välipohjat pure-
taan. Korttelissa 5133 konepajaan liittyvä 1-kerroksinen 
rakennusosa Pursimiehenkadulla on poistettu ja vähen-
netty kerrosalasta (370 k-m2). Kaavan uusi kokonaisker-
rosala on 44 970 k-m2, josta maan alle on osoitettu 1500 
k-m2.
- Kortteleissa 5130, 5131 ja 5132 liiketiloille vähintään 

osoitettavia kerrosaloja on vähennetty (50-200 k-m2).
- Korttelin 5133 muuttuneesta käyttötarkoituksesta johtu-
en tonttien autopaikkamääräystä on muutettu siten, et-
tä pysäköintilaitokseen saa sijoittaa enintään 400 ap (en-
nen 310 ap).
- Kortteleissa 5130-5132 vesikaton ylin korkeusasema-
merkintä on poistettu.
- Kaavakarttaan on lisätty yhteiskäyttöpihan osoittava 
kaavamerkintä (yah).
- Merkintä koskien tukimuuria Telakkakadulla on poistet-
tu. Määräyksiin on lisätty ”Telakkakadulla olevaa vanhaa 
satamaratakuilun muuria tulee mahdollisuuksien mukaan 
käyttää yleisten ulkotilojen rakenteissa.”
- Konepajan suojelumääräyksistä on poistettu yksityis-
kohtia, jotka sisältyvät muihin suojelumääräyksiin. Lisäk-
si konserttisalin hankesuunnitelmaan liittyviä määräyksiä 
on poistettu. Muutokset on tehty seuraavasti:
 Määräys ennen: ”Teollisuushallin avoin hallimai-
nen tilamuoto tulee kokonaisuudessaan säilyttää raken-
nuksen länsipäädyssä länsipäädyn ikkunat mukaan luki-
en. Sivulaivojen tilamuoto tulee pääosin säilyttää ja nii-
den tulee palvella pääosin yleisötiloina. Itäpäädyn ikku-
noita ei saa peittää rakentein sisältäpäin.” 
 Määräys nyt: ”Teollisuushallin avoin hallimainen 
tilamuoto sivulaivoineen tulee pääosin säilyttää. ”
 Määräys ennen: ”Kantava betonirunko tulee kor-
jattaessa toteuttaa alkuperäismuodon mukaisena. Uudet 
betoni-rakenteet voidaan kuitenkin tehdä nykyään käy-
tössä olevilla materiaaleilla ja työmenetelmillä. Raken-
nuksen teollisuusarkeologian kannalta olennainen teol-
lisuuslaitteisto kuten siltanosturit säilytetään. Muita säi-
lytettäviä yksityiskohtia, joita saadaan vain pakottavista 
syistä purkaa ovat eteläsivun pääporras, tasolla +5,7 poh-
joisen sivulaivan 1960-luvulla rakennettujen toimistotilo-
jen keskilaivan puoleinen seinä, tasolla +8,9 eteläisen si-
vulaivan paneloitu ja lasitettu työkoppi sekä tasolla +13,8 
eteläisen sivulaivan alkuperäinen puuporras.”
 Määräys nyt: ” Rakennuksen teollisuusarkeologi-
an kannalta olennainen teollisuuslaitteisto kuten siltanos-
turit ja muut keskeiset rakenteet säilytetään”
 Lisäksi on poistettu määräys ”Rakennuksen län-
si- ja itäpäädyt tulee säilyttää alkuperäisinä mukaan luet-
tuna päädyn ulko-ovi. Rakennuksen länsipäätyyn saa kui-
tenkin lisätä toiminnan edellyttämiä aukkoja.”

- Kaavaan on lisätty pelastusreittejä koskeva määärys: 
Korttelissa 5131 asuntojen varatiejärjestelyt tulee järjes-
tää siten, että korttelin sisäpihalle ei sijoiteta pelastustie-
tä tai nostopaikkaa.”
- Katualueelle sijoittuvia portaita ja luiskia koskien on li-
sätty määräys ”Hietalahdenlaiturin ja kansitason välinen 
korkeusero tulee toteuttaa portain, esteettömin luiskin, 
terassein ja rakenteeseen upotetuin penkkiosin siten, et-
tä ne muodostavat yhtenäisen ympäristörakenteen.” Sa-
malla määräys on poistettu tontteja koskevasta jul-mer-
kinnästä.
 - Määräystä ”Tontteja ei saa aidata” on täydennetty lau-
seella ”lukuun ottamatta korttelin 5131 sisäpihaa Hieta-
lahdenlaiturin puolella”.
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- Kaavaselostukseen on lisätty otsikot Laiturirakenteiden 
kunnostaminen, Tuulisuus, Merenpinnalta suojautumi-
nen, Pelastusturvallisuus ja Esteettömyys”
- Kaavaselostuksen liitteeksi on lisätty ote 2. 
vaihemaa¬kuntakaavasta, havainnekuva tonttien ja jul-
kisten ulkotilojen yleissuunnitelmasta sekä kuvaliite suo-
jelukohteista.
- Kaavaselostuksen liite ”Varjotarkastelu” on korvattu uu-
della tarkennetulla selvityksellä
- Kaavaselostukseen on lisätty luettelo muusta kaavaa 
koskevasta materiaalista
- Kaavaselostusta on tarkistettu ja täydennetty vastaa-
maan tehtyjä muutoksia ja aluetta koskevia päätöksiä.

Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkis-
tuksia.
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8 KÄSITTELYVAIHEET

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus esitel-
tiin kaupunkisuunnittelulauta-kunnalle 14.8.2012. Kau-
punkisuunnittelulautakunta jätti asian pöydälle ja päät-
ti 28.8.2012 puoltaa asemakaava- ja asemakaavan muu-
tosehdotuksen hyväksymistä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Jatkosuunnittelun edetessä pyritään 
edelleen huomioimaan tarve Elävän musiikin yhdistys 
ELMU:n tilalle kaava-alueelta tai sen ulkopuolelta. Asiaan 
tavoitellaan ratkaisua ennen kaavaprosessin päättymistä.
Kannattajat: Silvia Modig

Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestys-
tä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti x.x.20xx muuttaa 
asemakaavan muutosehdotusta lausuntojen ja muistu-
tusten johdosta.

Helsingissä xx.xx.2013

Olavi Veltheim
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LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hankenro 0841
Kslk 2009-1734

29.12.2009 Oas 915-00/09 1 (4)

TELAKKARANTA (MUNKKISAARI/LÄNSISATAMA)
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue

Suunnittelualueena on Länsi-
sataman kaupunginosassa
Hietalahden rannalla sijaitseva
Telakkarannan alue (tontit
20176/17 ja Telakkakadun
varrelle sijoittuva osa tontista
20176/20). Alue rajautuu Hie-
talahden altaaseen ja Mallas-
kadun pohjoislinjaan, Telakka-
kadun itäreunaan ja Munk-
kisaarenkadun eteläreunaan.
Lännessä alue rajautuu Hieta-
lahden vesialueeseen ja STX
Europe telakkaan.

Nykytilanne

Telakkarannan alueen raken-
nukset ovat vuosilta 1899–
1983. Alueella sijaitsevat ra-
kennukset ovat olleet telakan
käytössä ja niissä on sijainnut
mm. konepaja, työverstaita,
varastotiloja, henkilökunnan
puku- ja pesutiloja, toimistoja
sekä telakkaa palvelevat
aluemuuntajat. Nykyisin telak-
ka ei enää tarvitse rakennuk-
sia muuntajaa lukuun ottamat-
ta. Telakkakatu 8:ssa ovat ny-
kyiset Helsingin elävän musii-
kin yhdistyksen (ELMU) tilat.
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Mitä alueelle suunnitellaan

Alueen vanhojen rakennusten tulevaa käyt-
töä suunnitellaan pääasiassa kulttuuri-, liike-
ja toimistotiloiksi. Lisäksi alueelle suunnitel-
laan uutta asunto-, liike- ja toimitilarakenta-
mista. Telakkaranta tullaan Hietalahden lai-
turin kautta liittämään osaksi julkista kanta-
kaupungin rantoja kiertävää ulkoilureittiä.
Museolaivojen sijoittumista alueelle tutki-
taan. Telakkakatu tullaan suunnittelemaan
paremmin korttelirakennetta tukevaksi. Py-
säköinti sijoitetaan kannen alle.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupungin
aloitteesta. Aluetta kehitetään yhteistyössä
alueen muiden maanomistajien ja
-haltijoiden kanssa.

Maanomistus

Tontti 20176/17 on yksityisessä omistukses-
sa. Tontin 20176/20 omistaa Helsingin kau-
punki ja siihen kohdistuu maanvuokraoike-
us.

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodel-
ta 1982 alue on teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialuetta. Tontin 17 rakennusoi-
keus on 25 000 k-m2. Suunnittelualue käsit-
tää myös osan tontista 20, joka on nykyisen
toimivan telakan tontti. Tontilla on raken-
nusoikeutta 140 000 k-m2. Kaavassa vanho-
ja arvorakennuksia ei ole suojeltu.

Yleiskaava 2002:ssa alue on teollisuus- ja
satamakäyttöön varattua työpaikka-aluetta.
Lisäksi korttelissa on lisämerkintä kulttuuri-
historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja mai-
semakulttuurin kannalta merkittävästä alu-
eesta.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Arvokkaimmat rakennukset on luetteloitu
suojeltaviksi kaupunginmuseon teettämässä
selvityksessä (Helsingin kantakaupungin te-
ollisuusympäristöt, kaupunginmuseo, 1995).

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Hietalahden telakan vanha konepajahalli

ympäristöineen, käyttömahdollisuuksien
selvitys, Arkkitehtitoimisto Helander, Lei-
viskä, 5.4.2002

 Hankeselvitys merimuseon sijoittamises-
ta Helsingin Hietalahteen, Engel raken-
nuttamispalvelut Oy, 4.9.2002.

Jätkäsaaren ja Hernesaaren osayleiskaavoi-
tuksen yhteydessä on tehty aluetta koskevia
ympäristöteknisiä selvityksiä.

Maankäyttösopimus

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan
muutoksen perusteella mahdollisesti kysee-
seen tulevan maankäyttösopimuksen haki-
jan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelija arvioi kaavan toteutta-
misen vaikutuksia rakennuksien kulttuurihis-
toriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin,
liikenteeseen, kaupunkikuvaan sekä asuin-
olosuhteisiin yhdessä muiden viraston asi-
antuntijoiden kanssa (rakennussuojelu, lii-
kennesuunnittelu ja teknistaloudellinen
suunnittelu). Vaikutukset kulttuurihistorialli-
siin ja rakennustaiteellisiin arvoihin arvioi-
daan yhdessä kaupunginmuseon kanssa.
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Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee
esittää viimeistään 29.1.2010.

Keskustelutilaisuus on ti 19.1. klo 18–20
kaupunkisuunnitteluviraston infopiste Laitu-
rilla, Narinkka 2. Kaavan valmistelija on ta-
vattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa
sopimuksen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esil-
lä 11.1.–29.1.:
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-

koulukatu 3, 1. krs
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt").

Valmisteluvaihe
Asemakaavatyön pohjaksi alueen suunnitte-
lusta järjestetään arkkitehtuurikilpailu ke-
väällä 2010. Kilpailu järjestetään kutsukilpai-
luna yhteistyössä alueen maanomistajien ja
muiden kehittäjien kanssa. Osalliset voivat
antaa palautetta kilpailutöistä näyttelytila
Laiturilla järjestettävässä näyttelyssä sekä
Internetin kautta.

Asemakaavaluonnos laaditaan keväällä
2011. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoite-
taan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä viraston
Internet-sivuilla ja siitä on mahdollisuus esit-
tää mielipiteensä. Viranomais- ja muu asian-
tuntijayhteistyö järjestetään erillisin neuvot-
teluin.

Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus esitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle syksyllä 2011.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viran-

omaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi
tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä syksyllä vuonna 2011.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset.
 Eteläiset kaupunginosat ry, Punavuori-

seura, Pro Eira ry, Munkkisaari-
Hernesaari-seura

 Elävän musiikin yhdistys ELMU ry
 Viaporin telakka ry
 Helsingin Yrittäjät
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:

kaupunginmuseo, kiinteistöviraston tont-
tiosasto, pelastuslaitos, rakennusvalvon-
tavirasto, rakennusviraston katu- ja puis-
to-osasto, ympäristökeskus, kulttuuriasi-
ainkeskus

 muut asiantuntijaviranomaiset: Museovi-
rasto.

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palvelusta:
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla.

Suunnittelun etenemisestä sekä osallistu-
mismahdollisuuksista tiedotetaan:
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden

kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)

 Kamppi - Eira -lehdessä
  www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä

nyt)
 Helsingin kaavoituskatsauksessa.
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Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoittee-
seen:

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3)

tai faksi 310 37378
tai sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Kirsi Rantama
puhelin 310 37207
sähköposti kirsi.rantama(a)hel.fi

arkkitehti Riitta Salastie
(rakennussuojeluasiat)
puhelin 310 37218
sähköposti riitta.salastie(a)hel.fi

Liikennesuunnittelu:
diplomi-insinööri Kaisa Lahti
puhelin 310 37135
sähköposti kaisa.lahti(a)hel.fi

Teknistaloudellinen suunnittelu:
insinööri Kati Immonen
puhelin 310 37254
sähköposti kati.immonen(a)hel.fi

Osallistuminen:
vuorovaikutussuunn. Juha-Pekka Turunen
puhelin 310 37403
sähköposti juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus:
projektinjohtaja Timo Laitinen
puhelin 310 36114
sähköposti timo.laitinen(a)hel.fi



LIITE 2: Tilastolomake

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 18.11.2013

Kaavan nimi Telakkaranta

Hyväksymispvm  Ehdotuspvm 28.08.2012

Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 29.12.2009

Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 09112100

Generoitu kaavatunnus   

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 4,4006 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,3795

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
1,7000

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
4,0211

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 4,4006 100,0 44970 1,02 0,2706 38970

A yhteensä 0,5780 13,1 19250 3,33 0,5780 19250

P yhteensä 0,3751 8,5 7430 1,98 0,3751 7430

Y yhteensä       

C yhteensä       

K yhteensä 0,4976 11,3 18290 3,68 0,4976 18290

T yhteensä     -2,0926 -6000

V yhteensä       

R yhteensä       

L yhteensä 2,3593 53,6   0,5330  

E yhteensä       

S yhteensä       

M yhteensä       

W yhteensä 0,5906 13,4   0,3795  

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 1,7000 38,6 1500 1,7000  

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä 5 9600 5 9600



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 4,4006 100,0 44970 1,02 0,2706 38970

A yhteensä 0,5780 13,1 19250 3,33 0,5780 19250

AK 0,5780 100,0 19250 3,33 0,5780 19250

P yhteensä 0,3751 8,5 7430 1,98 0,3751 7430

PK/s 0,3751 100,0 7430 1,98 0,3751 7430

Y yhteensä       

C yhteensä       

K yhteensä 0,4976 11,3 18290 3,68 0,4976 18290

KTYA/s 0,4976 100,0 18290 3,68 0,4976 18290

T yhteensä     -2,0926 -6000

T     -2,0926 -6000

V yhteensä       

R yhteensä       

L yhteensä 2,3593 53,6   0,5330  

Kadut 2,3593 100,0   0,5330  

E yhteensä       

S yhteensä       

M yhteensä       

W yhteensä 0,5906 13,4   0,3795  

W 0,5906 100,0   0,3795  

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 1,7000 38,6 1500 1,7000  

map 1,7000 100,0 1500 1,7000  

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä 5 9600 5 9600

Asemakaava 5 9600 5 9600



LIITE 3: Ilmakuva, kaava-alueen nro 12100 rajaus
Ote maakuntakaavasta 
Telakkaranta 
Liite kaavaan nro 12100  

MERKINNÄT 

 Taajamatoimintojen alue 

 Keskustatoimintojen alue 

 
 Virkistysalue 

 Viheryhteystarve 

 Luonnonsuojelualue 

 Energia- ja/tai jätehuoltoon varattu alue 

 Yhdyskuntateknisen huollon alue 

Veneväylä 
Liikennetunneli 
Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa vaihto-
ehtoisen ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen 

 Moottoriväylä 

 Valtatie/Kantatie 

 Eritasoliittymä 

 Päärata 

400 kV voimalinja 
Raakavesitunneli 
Jätevesitunneli 

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu 
alue 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeä alue, tie tai kohde 

Valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös 

 Puolustusvoimien alue 

Satama 

 Yhdysrata 

Laivaväylä 

 Pohjavesialue 

UNESCO:n maailmanperintökohde 
Pääkaupunkiseudun rannikko- ja saaristovyö-  
hyke -rajaus 



Ote maakuntakaavasta 
Telakkaranta 
Liite kaavaan nro 12100  

MERKINNÄT 

 Taajamatoimintojen alue 

 Keskustatoimintojen alue 

 
 Virkistysalue 

 Viheryhteystarve 

 Luonnonsuojelualue 

 Energia- ja/tai jätehuoltoon varattu alue 

 Yhdyskuntateknisen huollon alue 

Veneväylä 
Liikennetunneli 
Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa vaihto-
ehtoisen ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen 

 Moottoriväylä 

 Valtatie/Kantatie 

 Eritasoliittymä 

 Päärata 

400 kV voimalinja 
Raakavesitunneli 
Jätevesitunneli 

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu 
alue 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeä alue, tie tai kohde 

Valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös 

 Puolustusvoimien alue 

Satama 

 Yhdysrata 

Laivaväylä 

 Pohjavesialue 

UNESCO:n maailmanperintökohde 
Pääkaupunkiseudun rannikko- ja saaristovyö-  
hyke -rajaus 

LIITE 4: Ote maakuntakaavasta



LIITE 5:Ote 2.vaihemaakuntakaavasta Ote 2. vaihemaakuntakaavasta, merkinnät  
Telakkaranta 
Liite kaavaan nro 12100 

  



Ote 2. vaihemaakuntakaavasta, merkinnät  
Telakkaranta 
Liite kaavaan nro 12100 

  



Ote yleiskaava 2002:sta 
Telakkaranta 
Liite kaavaan nro 12100 

LIITE 6: Ote yleiskaava 2002:sta

       Ote ajantasa-asemakaavasta 
       Telakkaranta 
       Liite kaavaan nro 12100 



       Ote ajantasa-asemakaavasta 
       Telakkaranta 
       Liite kaavaan nro 12100 

LIITE 7: Ote ajantasa-asemakaavasta



LIITE 8: Asemakaavakartta ja määräykset











LIITE 9: Havainnekuva



LIITE 10: Varjotarkastelu

klo 12

Uusi suunnitelma

TALVI klo 12 - 15
Nykytilanne

21.12. talvipäivänseisaus

klo 13

klo 14

klo 15



klo 12

Uusi suunnitelma

KEVÄT / SYKSY klo 12 - 18
Nykytilanne

20.3. / 23.9. kevät- / syyspäiväntasaus

klo 14

klo 16

klo 18



klo 12

Uusi suunnitelma

KESÄ klo 12 - 18
Nykytilanne

21.6. kesäpäivänseisaus

klo 14

klo 16

klo 18





VALOISAT TUNNIT 20.6. UUSI SUUNNITELMA

SUORA JA EPÄSUORA AURINKOENERGIAKERTYMÄ 20.6. UUSI SUUNNITELMA

Valoisuustarkastelu



VALOISAT TUNNIT 20.6. NYKYTILANNE

SUORA JA EPÄSUORA AURINKOENERGIAKERTYMÄ 20.6. NYKYTILANNE



VALOISAT TUNNIT 20.3. / 23.9. UUSI SUUNNITELMA

SUORA JA EPÄSUORA AURINKOENERGIAKERTYMÄ 20.3. / 23.9. UUSI SUUNNITELMA



VALOISAT TUNNIT 20.3. / 23.9. NYKYTILANNE

SUORA JA EPÄSUORA AURINKOENERGIAKERTYMÄ 20.3. / 23.9. NYKYTILANNE



VALOISAT TUNNIT 21.12. UUSI SUUNNITELMA

EPÄSUORA AURINKOENERGIAKERTYMÄ 21.12. UUSI SUUNNITELMA



VALOISAT TUNNIT 21.12. NYKYTILANNE

EPÄSUORA AURINKOENERGIAKERTYMÄ 21.12. NYKYTILANNE



LIITE 11: Maaperäkartta



LIITE 12:Vesihuolto



LIITE 13: Energia ja tietoliikenne



LIITE 14: Liikennesuunnitelma



LIITE 14: Pelastusajoneuvoreitit



LIITE 15: Katuliikennemelun leviämislaskelma



Messinkivalimo (rak. 11), 1914 Saha (rak. 14), 1899

Puutyöpaja (rak. 28), 1898

Telakkakonttori (rak. 22), 1933 Konepaja (rak. 24), 1916

Nosturit

TELAKKARANTA - SUOJELUKOHTEET

LIITE 17: Kuvaliite suojelukohteista





LIITE 18: Havainnekuva tonttien ja julkisten ulkotilojen yleissuunnitelmasta, Lundgaard&Tranberg Arkitekter A/S 2013
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