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1
Punavuoren (Telakkaranta) asemakaavaehdotus (nro 12454) ja sen 
asettaminen nähtäville (a-asia)

Pöydälle 25.04.2017

HEL 2016-005298 T 10 03 03

Ksv 0841_3, karttaruutu 674196

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää 

 asettaa 25.4.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12454 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 5. kaupun-
ginosan (Punavuori) korttelia 5133 ja katualuetta, 20. kaupungino-
san (Länsisatama) osaa korttelin 20176 tontista 20, vesialuetta ja 
kaupunginosan rajaa (muodostuu uusi kortteli 5134)

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12454 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Tiivistelmä

http://www.hel.fi/ksv
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Asemakaavan muutos koskee korttelia, jolla sijaitsevat suojellut Telak-
karannan konepaja ja telakkakonttori sekä kuivatelakka-allas. Asema-
kaavan muutos mahdollistaa konepajan ja telakkakonttorin muuttami-
sen palvelu-, liike- ja toimitiloiksi. Lisäksi kuivatelakka-allas liitetään 
osaksi Telakkarannan julkisia ulkotiloja. Kuivatelakka-allas suojellaan ja 
siihen mahdollistetaan pienimuotoinen telakkatoiminta tai vaihtoehtoi-
sesti altaan täyttäminen vedellä ja perinnelaivojen sijoittuminen alueel-
le.

Kaavaratkaisun mukainen kortteleiden yhteenlaskettu kerrosala on 
6 680 k-m², josta konepajaan on osoitettu 5 500 k-m². 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että konepaja 
sekä telakkakonttori saadaan tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Telak-
katoiminnoilta vapautuva kuivatelakka-allas suojellaan ja otetaan uu-
denlaiseen hyötykäyttöön. 

Helsingin kaupunki omistaa osan korttelialueista ja osa kortteli-alueista 
on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan ha-
kemuksesta. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavarat-
kaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) 
alue on merkitty kantakaupungiksi C2 ja toimitila-alueeksi. Nyt laadittu 
kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue kuuluu vuonna 2014 hyväksyttyyn (2016 voimaantul-
leeseen) Telakkarannan asemakaavaan. Telakkaranta käsittää Telak-
kakadun varrelle sijoittuvan vanhimman osan Helsingin perinteisen te-
lakkatoiminnan käytössä olleesta alueesta. Telakkaranta on suunniteltu 
toiminnoiltaan monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa te-
lakka-alueen muuttamisen asuin-, kulttuuri-, liike- ja toimitilakäyttöön. 
Telakkatoiminta tulee säilymään Hietalahden altaan äärellä Hernesaa-
ressa alueen länsipuolella. Kaavamuutoksen kohteena oleva alue kä-
sittää Telakkarannan eteläpäähän sijoittuvan korttelin, joka sisältää 
suojellut rakennukset konepajahallin ja telakkakonttorin sekä telakka-
konttorin yhteyteen sijoittuvan uudisrakennuksen rakennusalan. Lisäksi 
kaava-alueeseen kuuluu Hietalahdenlaiturin länsipuolelle sijoittuva kui-
vatelakka-allas sekä Pursimiehenkadun jatke. 



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 3 (6)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/1
9.5.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu FI02012566

Telakkarannan asemakaavassa konepajarakennus sekä telakkakontto-
ri oli suunniteltu yksityisiksi tai julkisiksi kulttuuria tai viihdetoimintaa 
palveleviksi tiloiksi. Rakennuksia suunniteltiin Elävän musiikin yhdistyk-
sen (ELMU) ry:n käyttöön. Sittemmin hankkeesta on luovuttu.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Kuivatelakka-altaan osalta 
on voimassa asemakaava nro 8418 (1982), jossa alue on teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialuetta. Muilta osin aluetta koskee Telakka-
rannan asemakaava nro 12100 (2016), jossa rakennukset sijaitsevat 
teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi merkityllä 
kulttuuri- ja viihderakennusten korttelialueella. Alueen rakennuksista 
konepaja ja telakkakonttori ovat suojeltavia rakennuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa: 

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 liikuntavirasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 ympäristökeskus

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY):n kannanotto kohdistui alu-
een vesihuoltojärjestelyihin. Helen Oy:n kannanotto kohdistui alueella 
sijaitsevaan kaukolämpöjohtoon. Kiinteistöviraston geoteknisen osas-
ton kannanotto kohdistui alueen maaperään liittyviin asioihin. Kiinteistö-
viraston tonttiosaston kannanotto kohdistui uusiin katualueisiin, maano-
mistajan toiveiden huomioimiseen sekä kuivatelakka-altaan käyttöön. 
Rakennusviraston kannanotto kohdistui kuivatelakka-altaan kuntoon ja 
siitä aiheutuviin kustannuksiin. Ympäristökeskuksen kannanotto koh-
distui kuivatelakka-altaan käyttöön. Kaupunginmuseon kannanotossa 
esitetään museolaivojen sijaan käytettävän termiä perinnelaivat.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
vissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon 
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kaavatyössä siten, että kaavaan on lisätty määräykset koskien maana-
laista jalankulkuyhteyttä ja telakka-altaan pohjalla olevan aineksen tut-
kimista ja kunnostusta. Telakka-altaasta on tekeillä kuntotutkimus ja 
kunnostussuunnitelma, josta saadaan tietoa kunnostuksen kustannuk-
sista. Konepajan rakennusoikeus on tarkistettu hakijan viitesuunnitel-
mia vastaavaksi.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
via mielipidekirjeitä saapui 3 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty 
asukastilaisuudessa ja puhelimitse. 

Mielipiteet kohdistuivat kuivatelakka-altaan ja rakennusten tulevaan 
käyttöön, kunnostukseen ja rakennusoikeuteen, toimintojen ympäristö-
häiriöihin, alueen yleisilmeeseen ja toimivuuteen, pysäköintiin ja valais-
tukseen.

Mielipiteissä ei esitetty asioita, jotka edellyttäisivät muutoksia asema-
kaavaehdotukseen.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Yleisten alueiden ja yhdyskuntateknisten järjestelmien kustannukset on 
arvioitu Telakkarannan asemakaavassa. Kaavaratkaisun aiheuttamat 
muutokset suunniteltuihin viemäreihin eivät ole kustannuksiltaan mer-
kittäviä. Telakka-altaan pumppaamon kustannuksia ei ole arvioitu, ne 
arvioidaan jatkosuunnittelussa.

Kuivatelakka-altaan käyttöönotto aiheuttaa kustannuksia. Kustannukset 
tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seu-
raavilta tahoilta: 
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 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin Satama
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta/kiinteistövirasto
 liikuntalautakunta/liikuntavirasto
 rakennuslautakunta/rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta/rakennusvirasto
 ympäristölautakunta/ympäristökeskus
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulu-
matonta aluetta.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Juho Palviainen, suunnittelija, puhelin: 310 37484

juho.palviainen(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12454 kartta, päivätty 25.4.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12454 selostus, päivätty 

25.4.2017
5 Havainnekuva, 25.4.2017
6 Tilastotiedot
7 Kustannukset
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8 Vuorovaikutusraportti 25.4.2017 ja asukastilaisuuden (24.1.2017) muis-
tio

9 Mielipidekirjeet
10 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 7

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski


