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1
TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksen sisältö

Hietalahden vanhan telakan nk. Telakkarannan teollinen historia on
päättynyt. Alueelle laaditaan asemakaavan muutos, joka mahdollistaa
telakka-alueen muuttamisen asuin-, kulttuuri-, liike- ja toimitilakäyttöön.
Alueen suunnittelusta on järjestetty kansainvälinen arkkitehtuurikutsu-
kilpailu yhdessä Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa. Kilpailun voitta-
neelta arkkitehtitoimistolta Lundgaard&Tranberg Arkitekter A/S on tilat-
tu jatkosuunnitelma asemakaavan muutoksen pohjaksi.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa vahvan oman identiteetin
omaava alue, jonka osatekijöinä ovat merellisyys, historia ja korkeata-
soinen arkkitehtuuri. Telakkarannasta suunnitellaan kaupunkikuvallinen
ja toiminnallinen kokonaisuus. Uusi korttelirakenne parantaa alueen
kytkeytymistä osaksi kantakaupunkia ja mahdollistaa ympäröivien kort-
telialueiden yhteydet rantaan jatkamalla Punavuoresta johtavat kadut
rantalaiturille asti.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmat 1900-luvun taitteen teollisuusra-
kennukset ja teollisuusperinnön jäljet säilytetään ja niihin sijoitetaan
kulttuuri-, toimi- ja liiketiloja. Alueen merkittävin suojeltava rakennus
konepajahalli muutetaan kulttuurin monitoimisaliksi.

Uudet rakennukset jatkavat telakan historiallisten rakennusten sekä lä-
heisten Punavuoressa sijaitsevien kortteleiden henkeä muotokieleltään
ja julkisivumateriaaleiltaan. Alueen pohjoisosaan sijoittuu kaksi tiilijul-
kisivuista asuinkorttelia, joille luonnetta antavat jyrkät harjakatot. Poh-
joisin alueen kärkikortteli muodostuu toisiinsa kytketyistä rakennuksis-
ta, joista korkein on 13-kerroksinen. Toinen asuinkortteleista on laiturin
suuntaan avautuva u-kortteli, jonka laiturin puoleisen sivun muodostaa
matala ravintolarakennus.

Vanhojen teollisuusrakennusten yhteyteen osittain vanhan puutyöpaja-
rakennuksen päälle sijoittuu ympäristöstään erottuva taitekattoinen uusi
hotellin, ravintoloita ja liiketiloja sisältävä rakennus, noin 15 000 k-m2 .

Telakkakatu on suunniteltu paremmin korttelirakennetta tukevaksi ja
siihen on suunniteltu raitiotielinjaus. Alue tulee liittymään osaksi julkista
kantakaupungin rantoja kiertävää ulkoilureittiä.

Muutosalueen pinta-ala on 4,3 ha, josta maa-aluetta on 3,7 ha ja vesi-
aluetta 0,6 ha. Kaavaluonnoksessa on rakennusoikeutta yhteensä 48



2 LUONNOS

000 k-m2, josta asuinkerrosalaa on yhteensä 18 100 k-m2. Liike- ja toi-
mitilakerrosalaa yhteensä 22 550 k-m2. Suojeltavia rakennuksia on yh-
teensä 9 700 k-m2.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Aluetta on suunni-
teltu yhteistyössä Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta on esitetty kirjeitse 13 mielipidettä.

Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitte-
luvirastossa, kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytilassa Laiturilla ja
kaupungintalolla 19.9.-7.10.2011.

Asemakaavan muutoksen toteutus

Rakentaminen alueella on arvioitu alkavan vuonna 2013 asemakaava-
ehdotuksen saatua lainvoiman.
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2
LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavan muutosta koskevat seuraavat erityistavoitteet:

– Uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen
alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdys-
kuntarakenteesta.

– Riittävien alueiden varaaminen jalankulun ja pyöräilyn ver-
kostoja varten sekä verkostojen jatkuvuuden, turvallisuu-
den ja laadun edistäminen.

– Varautuminen lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja
taajamatulviin.

– Haitallisia terveysvaikutuksia aiheuttavien toimintojen ja
vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittä-
vän suuri etäisyys.

– Maa- ja kallioperän soveltuvuuden huomioon ottaminen
suunniteltua käyttöä varten

– Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarpeen selvittäminen
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 meluntor-
juntaan.

– Energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja
kaukolämmön käyttöedellytyksiä tulee edistää.

Helsingin seudun erityistavoitteita ovat:

- Merkittävän rakentamisen sijoittaminen joukkoliikenteen,
erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.

Näistä kaavan valmistelussa erityisesti painottuu alueen sijoittuminen
osaksi olemassa olevaa tiivistä kaupunkirakennetta.

Kevyenliikenteen yhteydet on esitetty alueen liikennesuunnitelmassa.



4 LUONNOS

Myrskyihin, rankkasateisiin ja tulviin varautumista sekä pilaantuneiden
maa-alueiden puhdistamista käsitellään selostuksen kohdassa Maape-
rän rakennettavuus ja puhtaus. Liikenteen melun torjumiseksi on kaa-
voituksen yhteydessä laadittu meluselvitys. Meluntorjuntaa käsitellään
kappaleessa Ympäristöhäiriöt.

Alueen energiahuoltoa käsitellään tarkemmin asemakaavan muutoksen
kuvausta käsittelevässä kohdassa yhdyskuntatekninen huolto.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on pääosin taajamatoimintojen aluetta.
Alue rajautuu keskustatoimintojen alueeseen.
Maakuntakaavaa ollaan tarkistamassa vaihekaavana siten, että se ai-
kataulun mukaan hyväksytään vuoden 2012 lopulla.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003) alue
on pääosin teollisuus-, toimisto-  ja satamakäyttöön varattua työpaikka-
aluetta. Lisäksi korttelissa on lisämerkintä kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävästä alu-
eesta. Aluetta kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säily-
vät. Kaava-alueen pohjoisosa on keskustatoimintojen aluetta.

Nyt laadittu asemakaavan muutos poikkeaa yleiskaavasta siten, että
alueen kehittämisen tavoitteena on keskustatoimintojen laajentaminen.
Alue muutetaan asumisen, liiketoiminnan ja julkisten palveluiden käyt-
töön.

Asemakaavat

Alueella on pääosin voimassa asemakaava nro 8418 vuodelta 1982,
jossa alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Tontin
17 rakennusoikeus on 25 000 k-m2, josta toteutunut on noin 10 350 k-
m2. Suunnittelualue käsittää myös osan tontista 20, joka on nykyisen
toimivan telakan tontti. Telakan tontilla on rakennusoikeutta 140 000 k-
m2. Kaavassa vanhoja arvorakennuksia ei ole suojeltu. Hietalahdenlai-
turin osalta alueella on lisäksi voimassa Hietalahdenaltaan ympäristöä
koskeva asemakaava nro10295 vuodelta 1997. Telakkakadulla on
voimassa asemakaava nro 117 vuodelta 1916.
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Telakkakadun itäpuolelle nk. Merikortteliin ollaan laatimassa asema-
kaavan muutosta 16-kerroksisen asuin- ja toimistorakennuksen raken-
tamiseksi korttelin sisään.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muutok-
sen suunnitteluperiaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi 10.6.2010. Telak-
karannan suunnittelu käynnistyi alueelle järjestettävällä kansainvälisellä
arkkitehtuurikutsukilpailulla syksyllä 2010. Kilpailun voitti tanskalainen
arkkitehtitoimisto Lundgaard&Tranberg Arkitekter A/S.
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Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu x.x.200x.

Maanomistus

Tontti 20176/17 on yksityisessä omistuksessa. Skanska Talonrakennus
Oy:llä on esisopimus tontin hankkimisesta omistukseensa. Tontin
20176/20 omistaa Helsingin kaupunki ja se on vuokrattu STX Finland
Oy:lle. STX Finland Oy luopuu maanvuokraoikeudestaan koskien Te-
lakkarannan osaa tontista 20176/20.

Kaavan toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä alueen maanomistaji-
en ja maanvuokran haltijoiden välillä. Tavoitteena on, että kaava-
alueeseen nykyisellään kohdistuva STX:n maanvuokraoikeus raken-
nuksineen siirretään Skanskalle. Kaupunki ja Skanska neuvottelevat
maanvaihdoista, joilla konepajarakennukselle osoitettava tontti siirtyy
rakennuksineen kaupungin omistukseen ja kaavamuutoksella kaupun-
gin omistamalle maalle muodostettavat tontit luovutetaan vaiheittain
Skanskalle. Maanvaihtojen yhteydessä muodostettaviin tontteihin koh-
distuva maanvuokraoikeus merkitään päättyväksi.

Alueen yleiskuvaus

Telakkaranta sijaitsee Hietalahden rannalla Länsisataman kaupungin-
osassa. Länsisataman kaupunginosa on muuttumassa satamatoiminto-
jen alueesta asuin- ja työpaikka-alueeksi.

Hietalahden kaupunkikuvassa korostuu Helsingin vanha teollinen histo-
ria, josta on jäänyt jäljelle useampi arvorakennus sekä kaksi satama-
toimintaa palvellutta satamanosturia. Alueen merellisyyttä korostavat
Hietalahden pienvenesatama, Jätkäsaaren matkustajasataman alukset,
Hernesaaren telakka sekä kesäkaudella suuret Hernesaaren valtameri-
risteilijät.

Telakkaranta käsittää Telakkakadun varrelle sijoittuvan vanhimman
osan Helsingin perinteisen telakkatoiminnan käytössä olleesta aluees-
ta. Alueella on teollisuushistoriallisesti arvokkaita suojeltavia sekä pu-
rettavia rakennuksia. Telakkatoiminta tulee säilymään Hietalahdella
Hernesaaressa alueen länsipuolella. Idässä alue rajautuu Punavuoren
kaupunginosaan.

Rakennettu ympäristö
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Telakkarannan rakennuskanta koostuu vanhasta punatiilisestä teolli-
suusrakennusten ytimestä, jonka ympärille myöhemmät rakennukset
ovat ryhmittyneet muodostaen ajallisesti kerrostuneen ja vaiheittain
muuttuneen rakennusten kudelman. Alueen historiallisesti, rakennustai-
teellisesti  ja kaupunkikuvallisesti merkittävin rakennus on punatiilijul-
kisivuinen konepajahalli vuodelta 1916. Rakennusryhmä kuuluu osana
yhteen Helsingin arvokkaimmista jäljellä olevista, varhaisen teollisuu-
den muovaamista ympäristökokonaisuuksista.

Ensimmäinen telakkatoiminnasta vapautunut rakennus on nk. Nosturi,
entinen varastorakennus vuodelta 1957. Elävän musiikin yhdistyksen
ELMU ry:n toiminta aloitti rakennuksessa 1998. ELMU ry tarjoaa elävää
musiikkia nuorille ja nuorille aikuisille sekä harjoitustiloja muusikoille.

Telakkaranta liittyy idässä Punavuoren kaupunginosaan. Telakkakadul-
la sijaitsevat kaupunkikuvallisesti komeat ja merkittävät Merikorttelin
(entinen Kaapelitehtaan talo) ja Mestaritalon (entinen Fazerin makeis-
tehdas) kiinteistöt. Telakkakadun varrella, Punavuorenkadun ja Meri-
miehenkadun välissä sijaitsee 1900-luvun alkuvuosilta peräisin oleva,
suunnitteluajalleen tyypillinen pieni puistoaukio Telakanpuistikko, jossa
on leikkipaikka. Puistikko on kaupunkikuvallisesti arvokas ja tärkeä
kaupunginosan lähipuistona.

Punavuoren imagoon vaikuttava tekijä on pienteollisuuden säilyminen
alueella. Toimijoista merkittävä osa on luovien alojen yrittäjiä. Helsingin
luovien alojen toimijoiden keskittymä, Design District Helsinki sijoittuu
eteläisiin kaupunginosiin.

Asemakaava-alue sijoittuu Hietalahden altaan maisematilan reunalle ja
muodostaa altaalle päin kantakaupungin julkisivun. Alueen nosturit ovat
tärkeitä maamerkkejä. Hietalahden vastarannalle rakentuu Jätkäsaaren
uusi asuinalue.

Eiran jugendhuvila-alue ja Merisataman laaja rantapuistovyöhyke sijait-
sevat etelässä alueen välittömässä läheisyydessä. Munkkisaaren ete-
läosaan Hernesaareen ollaan laatimassa osayleiskaavaa alueen muut-
tamiseksi telakkatoimintaa palvelleesta alueesta asuin- ja työpaikka-
alueeksi.

Palvelut

Alue tukeutuu Helsingin ydinkeskustan ja Punavuoren kaupunginosan
palveluihin.



8 LUONNOS

Luonnonympäristö

Asemakaava-alueen maanpinta on pääosin tasoitettua ja päällystettyä
kenttää. Rantamuurin reunaan on tuotu täyttömaata. Alkuperäisestä
kallioisesta rantamaisemasta muistuttaa vielä rakennusten perustusten
tuntumassa pilkottavat kalliopaljastumat. Alueella ei ole säilynyt arvok-
kaita luonnonympäristön kohteita. Niukka kasvillisuus koostuu lähinnä
rakennusten seinustojen itsekylväytyneestä ruoho- ja puuvartisesta
kasvustosta. Perustasossa on alueen teollisuushistoriasta kertovia
merkkejä, kuten vanha teollisuusraide.

Suojelukohteet

Hietalahden telakka on Helsingin keskusta-alueen viimeisiä varhaisen
teollisuuden muovaamia ympäristökokonaisuuksia. Suunnittelualueen
länsipuolelle jäävä kuivatelakka-allas edustaa alueen vanhinta vaihetta.
Allas on rakennettu 1860-luvulla.

Alueen kaupunkikuvallisesti merkittävin rakennus on arkkitehti Sune
Maconin suunnittelema punatiilijulkisivuinen konepajahalli (rak. 24)
vuodelta 1916.  Alueen vanhimmat rakennukset ovat arkkitehti Theodor
Höijerin suunnittelemat kolmikerroksinen puutyöpaja (rak.28, 1898) se-
kä kaksikerroksinen saha- ja höyläämörakennus (rak.14, 1899). Muita
arvorakennuksia ovat konepajahallin kanssa samaa rakennusvaihetta
edustava rautabetonirakenteinen entinen messinkivalimo (rak.11,
1914) Telakkakadulla sekä Bertel Liljeqvistin suunnittelema telakka-
konttori (rak.22) Munkkisaarenkadun varrella.

Alue on yleiskaavassa merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteel-
lisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Voimassa
olevassa asemakaavassa vuodelta 1982 vanhoja arvorakennuksia ei
ole suojeltu ja asemakaava on tältä osin vanhentunut. Alueen arvok-
kaimmat rakennukset on luetteloitu suojeltaviksi kaupunginmuseon
teettämässä selvityksessä (Helsingin kantakaupungin teollisuusympä-
ristöt, kaupunginmuseo, 1995). Lisäksi alueelle on laadittu kaksi raken-
nushistoriallista selvitystä: Hietalahden telakan vanha konepajahalli
ympäristöineen, käyttömahdollisuuksien selvitys (Arkkitehtitoimisto He-
lander, Leiviskä, 2002) sekä Telakan konepajan rakennushistoriallinen
selvitys (Mona Schalin, 2011/työ kesken).

Yhdyskuntatekninen huolto

Alue on liitettävissä olemassa oleviin teknisen huollon verkostoihin. Te-
lakkakadun katualueen länsireunassa, Punavuorenkadun ja Pursimie-
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henkadun välisellä osuudella, on viemäritunneli kalliossa noin tasolla
-0.5. Kaavamuutosalueen pohjoisosassa sijaitsee yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevia putkia.

Liikenteen nykytila

Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevat Telakkakatu ja Hietalahdenran-
ta. Nämä ovat alueellisia kokoojakatuja. Telakkakadun liikennemäärä
on noin 15 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Telakkakadun katualueen
halkaisee entisen telakkaradan rata-alue. Rata-alueen länsipuolella
oleva rinnakkaiskatu toimii jalankulun ja pyöräilyn yhteytenä sekä ajo-
yhteytenä tonteille.

Alueen pohjoispäähän on yhteys Hietalahdenrannasta Mallaskadun liit-
tymästä. Eteläpuolella suunnittelualue rajautuu Munkkisaarenkatuun,
joka on paikallinen kokoojakatu. Länsireunalla on Hietalahdenlaituri, jo-
ka on osittain suljettua telakka-aluetta.

Telakkakadun, Hietalahdenrannan ja Munkkisaarenkadun varrella sekä
Nosturi-rakennuksen edustalla on maksullisia vieras- ja asiointipaikko-
ja, joista osa on asukaspysäköintipaikkoja.

Alueen eteläpuolitse Munkkisaarenkatua pitkin liikennöi kaksi bussilin-
jaa sekä pohjoispuolella yksi. Pursimiehenkadulla sijaitsee raitiovaunu-
pysäkki.

Maaperä

Alueen maaperä on pääosin kalliota. Alueen pohjoisosa Punavuoren-
kadun linjasta eteenpäin sekä rantalaiturialue on saven päällä olevaa
täyttömaata.

Alueen alin korkotaso on noin +1.7 rantalaiturialueella, ylin noin +5.0
Telakkakadulla.

Ympäristöhäiriöt

Telakkakadun liikenne aiheuttaa melua ja päästöjä ympäristöön. Ny-
kyinen liikennemäärä Telakkakadulla on suunnittelualueen kohdalla
noin 15 000 ajon./vrk.

Tehtyjen maaperän haitta-ainetutkimusten mukaan alueella on metal-
leilla, öljyhiilivedyillä, haihtuvilla hiilivedyillä ja/tai polyaromaattisilla yh-
disteillä pilaantunutta maa-ainesta.
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Tehtyjen rakenteiden haitta-ainetutkimusten mukaan vanhojen telakan
toimitilojen rakenteissa on laajalti öljy-yhdisteitä, polyaromaattisia hiili-
vetyjä ja metalleja.

Muita alueen suunnittelussa arvioitaviksi tulevia ympäristöhäiriöitä ovat
telakan ja Länsisataman toiminnasta aiheutuvat päästöt.
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3
TAVOITTEET

Telakkarannan asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda edelly-
tykset historiallisen telakka-alueen muuttamiseksi toiminnoiltaan moni-
puoliseksi osaksi kaupunkilaisten yhteistä merellistä Helsinkiä.

Telakkarannasta suunnitellaan toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen ko-
konaisuus, jonka osatekijöinä ovat merellisyys, alueen teollisuushistoria
ja korkeatasoinen arkkitehtuuri. Historiallinen rakennus- ja teollisuuspe-
rintö sekä uusi paikan luonnetta korostava arkkitehtuuri liitetään luonte-
valla tavalla osaksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta.

Tavoitteena on korttelirakenne, joka parantaa alueen kytkeytymistä
osaksi kantakaupunkia ja mahdollistaa ympäröivien korttelialueiden
luontevat yhteydet ja näkymät rantalaiturille. Kantakaupunkiin kuuluva
elävä katutila on keskeisenä tavoitteena. Maantasokerroksen liiketilat,
luovien alojen studiotyyppiset toimitilat sekä kulttuuritilat tuovat Telak-
karantaan toiminnallista sekoittuneisuutta. Laiturista sekä siihen liitty-
vistä katu- ja aukiotiloista kehitetään elävä ja korkeatasoinen julkinen
koko kaupunkia palveleva ulkotila ravintoloineen ja historiallisine laivoi-
neen.

Alueelle suunnitellaan osittain ympäristöään korkeampaa asuntoraken-
tamista. Asuntoratkaisuiden tulee olla korkeatasoisia ja alueen erikois-
luonteen huomioonottavia. Alueen uudeksi tunnukseksi suunnitellaan
vanhojen rakennusten välittömään yhteyteen, osittain entisen puutyö-
paja-rakennuksen päälle sijoittuva hotellin ja liiketiloja sisältävä raken-
nus. Konepajahalliin suunnitellaan kulttuurin monitoimisalia sekä sen
läheisyyteen musiikinharjoitustiloja. Alueen arvokas rakennuskanta
suojellaan.

Asuinkorttelit, vanhat säilyvät teollisuusrakennukset sekä hotelli tulevat
muodostamaan merkittävän uuden Hietalahden yli länteen avautuvan
julkisivun.
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4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Yli satavuotinen telakkatoiminta Hietalahden vanhalla historiallisella te-
lakka-alueella nk. Telakkarannassa on päättynyt. Telakkatoiminta on
vetäytynyt alueen länsipuolelle Hernesaareen uudempiin ja tarkoituk-
senmukaisempiin tiloihin. Länsisataman kaupunginosan rakentuessa
asuin- ja työpaikka-alueeksi kantakaupunki laajenee kohti länttä. Hieta-
lahden ranta-alueet tulevat uuteen asemaan asukkaiden ja joukkolii-
kenteen päivittäisten reittien varrelle. Asemakaavaosasto on yhdessä
aluetta kehittävän Skanska Talonrakennus Oy:n sekä tanskalaisen ark-
kitehtitoimisto Lundgaard&Tranberg:n kanssa laatinut alueelle suunni-
telman asemakaavan muutosluonnoksen pohjaksi.

Telakkarantaan suunnitellaan noin 300 asukkaalle uutta asumista ja
noin 300:n huoneen korkeatasoinen kokous-, näyttely- ja kongressipal-
veluihin erikoistunut hotelli. Tärkeän alueella jo olevan kulttuuritoimijan
Elävän musiikin yhdistys ELMU ry:n toiminta purettavasta nk. Nosturi-
rakennuksesta suunnitellaan siirrettäväksi kulttuurin monitoimisaliksi
muutettavaan konepajahalliin. Vanhoihin suojeltaviin teollisuusraken-
nuksiin sekä uudisrakennusten maantasokerroksiin Telakkakadun ja
Hietalahdenlaiturin varrelle sijoitetaan ravintola-, liike-, studiotyyppisiä
toimisto- ja näyttelytiloja. Ravintolat, ulospäin suuntautuvat pienet
myymälät ja liiketilat sekä pientoimistot edistävät osaltaan vilkasta kau-
punkielämää. Kaupungin merellisyyttä korostetaan kehittämällä laituris-
ta elävä julkinen tila ravintoloineen, merellisyydestä kertovine näyttelyti-
loineen ja museolaivoineen.

 Alueella on viisi teollisuushistoriallisesti arvokasta rakennusta, jotka
nyt suojellaan asemakaavalla. Muu olemassa oleva rakennuskanta pu-
retaan.

Telakkaranta tullaan liittämään kaupunkirakenteelliseksi ja toiminnalli-
seksi osaksi Länsisatamaa sekä Punavuoren kaupunginosaa. Kaupun-
kirakenteellisena lähtökohtana on Helsingin perinteinen ruutukaava:
Punavuoresta johtavat kadut Pursimiehen-, Merimiehen- ja Punavuo-
renkatu on jatkettu rantaan asti, Hietalahdenlaiturille. Katujen rajaamina
muodostuvat omat korttelinsa asumiselle, hotellille sekä musiikkikult-
tuurille. Uudet rakennukset jatkavat telakan tiiliarkkitehtuuria ja Puna-
vuoren sekä historiallisen telakka-alueen muotokieltä ja mittakaavaa.
Asuinkorttelit, vanhat suojeltavat teollisuusrakennukset sekä hotelli
muodostavat näyttävän uuden rantajulkisivun Hietalahdelle.
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Telakkakatu suunnitellaan paremmin korttelirakennetta tukevaksi. Hie-
talahdenlaiturin kautta alue liitetään rantoja kiertävään seudulliseen vir-
kistysreittiin. Telakkakadulle suunnitellaan raitiolinjayhteys. Alueen py-
säköinti sijoitetaan kortteleiden alle pysäköintikellareihin.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 4,3 ha, josta maa-aluetta on 3,7 ha ja vesi-
aluetta 0,6 ha. Kaavaluonnoksessa on rakennusoikeutta yhteensä 48
000 k-m2, josta asuinkerrosalaa on yhteensä 18 100 k-m2, liike- ja toi-
mitilakerrosalaa 22 550 k-m2 sekä julkisia rakennuksia 7 350 k-m2.
Suojeltavia rakennuksia on yhteensä 9 700 k-m2.

Kaava-alueen aluetehokkuus on 0,9. Keskimääräinen asuinkorttelite-
hokkuus on e = 3,3.

Asuinrakennusten korttelialue (AK)

Telakkarannan asuinrakennukset sijoittuvat kahteen Punavuorenkadun
jatkeen erottamaan kortteliin 20174 ja 20175. Asuinrakennuksille luon-
netta antavat jyrkät harjakatot ja telakan säilyvien rakennusten tapaan
tiiliarkkitehtuuri. Korttelit sijoittuvat +3.0 tasossa olevalle terassille. Poh-
joisin asuinkortteli (20175) muodostaa näyttävän alueen kärkiosan.
Kortteli muodostuu toisiinsa kytketyistä ja porrastuen 4-13-
kerroksisesta rakennuksesta.

Toinen asuinkortteleista on laiturin suuntaan avautuva u-kortteli
(20174). Korttelipihan rajaa laiturista yksikerroksinen ravintolalle tai
kahvilalle osoitettu rakennus. Korttelin korkeimmat kuusi- ja kahdek-
sankerroksiset lamellit ovat Punavuoresta johtavien katulinjojen suun-
taiset, kun taas Telakkakadun suuntainen lamelli on nelikerroksinen.
Matalammat korttelinosat jatkavat telakan säilyvien rakennusten mitta-
kaavaa ja avaavat korttelista merinäkymät Hietalahdelle. Korttelin läpi
on laiturin suuntainen näkö- ja kulkuyhteys.

Asuinkortteleiden maantasokerrokset Hietalahdenrannan, Telakkaka-
dun ja Hietalahdenlaiturin varrella on pääosin varattu ravintola-, liike-
näyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi tai studiotyyppisiksi toimistoti-
loiksi.

Yleisten rakennusten korttelialue (Y)
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Kortteliin 20172 suunnitellaan tiloja musiikkikulttuurille. Telakkarannan
rakennustaiteellisesti merkittävin rakennus entinen konepajahalli
(rak.24) suojellaan ja suunnitellaan kulttuurin monitoimisaliksi, ravinto-
latiloiksi ja muiksi kulttuuritoimintaa palveleviksi tiloiksi. Ulko- ja sisätilo-
jen korjaus- ja muutostyöt eivät saa heikentää rakennuksen kaupunki-
kuvallista, rakennustaiteellista ja teollisuushistoriallista arvoa . Asema-
kaava sallii uuden yksikerroksisen sisääntuloaulan rakentamisen Pur-
simiehenkadun jatkeelle. Lisärakennus sekä katutilaan sijoittuva ajo-
ramppi tulee suunnitella yhtenä kokonaisuutena sekä suojeltavalle ko-
nepajahallille alisteisena.

Munkkisaarenkadun varrella sijaitseva suojeltava entinen telakkakont-
tori (rak.22) suunnitellaan toimistotiloiksi. Ulko- ja sisätilojen korjaus- ja
muutostyöt eivät saa heikentää rakennuksen kaupunkikuvallista ja ra-
kennustaiteellista arvoa. Telakkakonttorin länsipuolelle purettavan
muuntamorakennuksen paikalle Munkkisaarenkadun varrelle saadaan
sijoittaa uusi kolmikerroksinen rakennus musiikinharjoitustiloja varten.

Hietalahdenlaiturilta tulee rakentaa porrasyhteys Munkkisaarenkadulle.

Hotellirakennusten korttelialue (KL-1)

Kortteliin 20173 sijoittuva osittain10-kerroksinen hotelli muodostaa sel-
västi ympäristöstään erottuvan uuden elementin omaleimaisine taite-
kattomuotoineen. Hotellin kaksi uudisrakennusosaa kytkeytyvät kah-
teen suojeltavaan rakennukseen, entiseen messinkivalimoon (rak.11)
ja puutyöpajaan (rak. 28). Messinkivalimoon sijoittuu hotellin pää-
sisäänkäynti Telakkakadulta. Asemakaava sallii rakennuksen välipohji-
en purkamisen. Rakennuksen korjaus tulee toteuttaa julkisivun kau-
punkikuvallinen ja rakennustaiteellinen arvo säilyttäen.

Hotellin 10-kerroksinen osa seuraa viereisen konepaja-rakennuksen
volyymia. Sen julkisivumateriaalina on rei'itetty kupari. Asemakaava
mahdollistaa 10-kerroksisen osan rakentamisen puutyöpaja-
rakennuksen päälle siten, että puutyöpajan kaupunkikuvallinen ja ra-
kennustaiteellinen arvo sekä sisätilojen tilallinen eheys säilytetään.
Puutyöpaja soveltuu 2. ja 3. kerroksen osalta erityisesti luovien alojen
studiotiloiksi.

Hotellin seitsemänkerroksinen uudisrakennusosa Merimiehenkadun
jatkeella on vastaavasti taitekattoinen. Sen julkisivumateriaalina on tiili.

Hotellikorttelin laiturin puolelle sijoittuu keskeinen laituritasoa ylempänä
oleva julkinen aukio, jolta on laajat näkymät Hietalahdelle. Hotellin
maantasokerroksiin varataan ravintola-, liike- ja muita asiakaspalveluti-
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loja palvelemaan hotellivieraiden lisäksi alueen muita käyttäjiä. Ajoyh-
teys hotelliin sijoittuu Pursimiehenkadun jatkeelle hotellin ja konepaja-
hallin väliin.

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY)

Kortteliin 20173 laiturin varrelle sijoittuvaan suojeltavaan entiseen sa-
harakennukseen (rak.14) suunnitellaan kaupungin merellisyydestä ker-
tovia näyttely- ja muita asiakaspalvelutiloja sekä toimitiloja. Ulko- ja si-
sätilojen korjaus- ja muutostyöt eivät saa heikentää rakennuksen kau-
punkikuvallista ja rakennustaiteellista arvoa.

Vesialue (W)

Telakkarannan asemakaava-alue rajautuu lännessä Hietalahden vesi-
alueeseen. Hietalahdenlaituriin on osoitettu veneiden kiinnityspaikkoja.
Korttelialueiden edustalla venepaikat on suunniteltu historiallisille aluk-
sille.

Kadut ja aukiot

Telakkarannan julkiset ulkotilat muodostuvat kortteleiden rajaamista ka-
tutiloista, aukioista ja rantalaiturista. Alueen pääkatuja ovat Hietalah-
denranta ja Telakkakatu, jotka suunnitellaan kantakaupunkimaiseen
tapaan kortteleiden tiukasti rajaamiksi. Telakkakadulla Merimiehenka-
dun ja Pursimiehenkadun välisellä osuudella säilytetään muistuma sa-
tamaradan luonnonkivisestä reunamuurista. Muuri suunnitellaan ra-
jaamaan Telakkarannan puoleista ajoväylää ja raitiotielinjausta. Puna-
vuoresta johtavat kadut Punavuoren-, Merimiehen- ja Pursimiehenkatu
ovat Telakkarannassa luonteeltaan kävelykatuja.

Hietalahdenlaituri on alueen tärkein julkinen ulkotila. Laiturin kansi-
tasossa olevat telakan toimintaan liittyneet ja teollisuushistoriasta ker-
tovat osat kuten teollisuusraide sekä satamanosturit säilytetään. Laituri-
taso liitetään levein porras- ja luiskayhteyksin uusille terassi- ja au-
kiotasoille.  Kadut, niihin liittyvät julkiset terassit ja aukiot sekä Hieta-
lahdenlaituri suunnitellaan yhtenäiseksi korkeatasoiseksi, alueen teolli-
suushistoriaan soveltuvaksi kaupunkitilojen sarjaksi.

Liikenne

Telakkarannan alue liittyy katuverkkoon alueen itäpuolella sijaitsevien
Telakkakadun ja Hietalahdenrannan kautta. Telakkarannan alueelle
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jatkuvat Punavuorenkatu ja Pursimiehenkatu toimivat yhteyksinä kan-
nenalaiseen pysäköintilaitokseen. Punavuoren- ja Merimiehenkadulla
huoltoajo on sallittu. Hietalahdenlaituri on varattu jalankulun ja pyöräi-
lyn käyttöön. Pohjoisimman asuntokorttelin pohjoispuolelle säilyy ny-
kyinen yhteys huoltoasemalla. Tästä on ajoyhteys myös huoltoaseman
eteläpuolelle järjestettäville vieras- ja asiointipysäköintipaikoille.

Telakkakadun liikennemäärä Hernesaaren rakennuttua on noin 17 200
ajoneuvoa vuorokaudessa. Kaavan mukaiset toiminnot tuottavat liiken-
nettä noin 1 200 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Telakkakatu ja Hietalahdenranta ovat osa kantakaupungin pääpyörä-
reittejä. Jalankulku ja pyöräily erotellaan näillä kaduilla toisistaan. Te-
lakkakadun ollessa vanhaa Hietalahdenlaiturin tasoa korkeammalla yh-
teydet laiturilta Punavuorenkadulle, Merimiehenkadulle ja Pursimiehen-
kadulle järjestetään luiskien ja portaiden avulla. Mallaskadun liittymästä
sekä Munkkisaarenkadun liittymästä voidaan järjestää luiskattomat ja
portaattomat yhteydet. Munkkisaarenkatu 6 vastapäätä suunnitellaan
porrasyhteys Hietalahdenlaiturille.

Kortteleiden 20175, 20174 ja 20173 pysäköintipaikat sijoitetaan kan-
nenalaisiin tiloihin. Korttelin 20172 pysäköintipaikkoja saa sijoittaa
maantasoon kaavassa merkityille paikoille. Asemakaavan asuinkerros-
talotonttien autopaikkojen määrien laskentaohjeena käytetään 1 ap /
125 k-m2. Toimistoille autopaikkoja saa toteuttaa enintään 1 ap/ 350 k-
m2, myymälöille enintään 1 ap / 120 k-m2, hotellille enintään 1 ap / 350
k-m2 ja muille julkisille tiloille enintään 1 ap /700 k-m2. Telakkakadun ja
Hietalahdenrannan varteen sekä huoltoaseman eteläpuolelle tulee
maksullisia vieras- ja asiointipysäköintipaikkoja.

Asuinrakennusten korttelialueiden tonteille on sijoitettava polkupyörä-
paikkoja vähintään 1 paikka / 30 m2 asuntokerrosalaa. Näistä 75 % on
sijoitettava rakennuksiin. Hietalahdenlaiturille on osoitettu pyörä-
pysäköintipaikkojen ohjeellinen sijainti.

Telakkakadulla ja Hietalahdenrannassa varataan tilaa raitiotielle, joka
kulkee kadun keskellä ajoneuvoliikenteestä erotettuna Bulevardilta
Hernesaareen. Suunnittelualueen läheisyyteen on tulossa kaksi raitio-
vaunupysäkkiä, yksi Telakanpuistikon kohdalle ja toinen alueen etelä-
puolelle.

Kortteleiden sisälle ja pihoille järjestetään huoltoreitit Punavuorenkadun
ja Merimiehenkadun kautta. Korttelin 20172 huolto järjestetään tontilta.
Hotellin huoltoliikenne hoidetaan kannenalaisen pysäköintitilan kautta.
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Pelastusreitit kulkevat Hietalahdenlaiturilla ja Telakkakadulla sekä Pu-
navuorenkadun ja Merimiehenkadun jatkeilla.

Alueelle suunnitellaan myös vesibussiyhteys.

Palvelut

Kaupalliset palvelut

Telakkarannan liiketilat sijoittuvat pääkatujen ja laiturin varrelle katu-
tasoon. Kortteliin 20173 suunnitellaan hotelli.

Julkiset palvelut

Kortteli 20172 varataan kulttuuritoiminnoille. Kortteliin sijoitetaan erityi-
sesti tiloja musiikkikulttuurille. Konepajahalli suunnitellaan konsert-
tisaliksi. Kortteliin on osoitettu rakennusala uudisrakennukselle musii-
kinharjoitustiloja varten.

Kortteliin 20173 KTY-tontilla sijaitsevaan suojeltavaan entiseen saha-
rakennukseen on suunniteltu Merellisen Helsingin keskusta. Raken-
nukseen sijoittuisi mm. kaupungin merellisyydestä kertovia näyttelytilo-
ja.
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Luonnonympäristö

Asemakaava-alueen maanpinta on nykyisellään pääosin tasoitettua ja
päällystettyä kenttää ilman luonnonympäristöä. Alkuperäisestä kallioi-
sesta rantamaisemasta muistumana jää Telakkakadun maastonmuoto;
Hotellikorttelin suunniteltu pääsisäänkäynti entiseen messinkivalimoon
on asemakaava-alueen korkeimmalla kohdalla.

Katupuita istutetaan Hietalahdenrannan varrelle ja Hietalahdenlaiturin
pohjoisosaan.

Suojelukohteet

Alueen arvokas rakennuskanta suojellaan asemakaavalla. Suojeltaviin
rakennuksiin kuuluvat arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelemat puu-
työpaja (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).

Telakka-alueeseen, sen kaupunkikuvalliseen ilmeeseen ja käyttöhisto-
riaan kuuluvat olennaisesti myös suojeltavat nosturit. Niillä on teolli-
suushistoriallista arvoa ja ne ovat kaupunkikuvallisia maamerkkejä.

Alueen teolliset jäljet perustasossa erityisesti telakka-altaan yhteydessä
säilytetään ja otetaan alueen kehittämisen lähtökohdaksi.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaavamuutosalueen pohjoisosassa, suunniteltujen asuntojen kohdalla
tulee sekaviemäri siirrettäväksi Telakkakadun uudelleen järjestetylle
katualueelle.

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Kaavamuutosalueella kaivettaessa tulevat pilaantuneet maat toimitet-
taviksi luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Kaavassa on pilaantuneita
maa-aineksia koskeva määräys.

Ympäristöhäiriöt

Vanhojen telakan toimitilojen rakenteiden haitta-aineet tulee kunnostaa
ennen rakenteiden suunniteltua tulevaa käyttöä.

5
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ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Historiallisen telakka-alueen rakentaminen muuttaa sata vuotta aidat-
tuna ja ulkopuolisilta suljettuna olleen alueen osaksi kantakaupunkia.
Samalla alueella oleva arvokas rakennuskanta tulee osaksi julkista
ympäristöä. Asemakaavan toteuttaminen tuo alueelle noin 300 uutta
asukasta. Uudet asukkaat vahvistavat kantakaupunkia toiminnallisesti.

Telakkaranta täydentää Helsingin merellistä kantakaupunkia niin
asuinalueena kuin vapaa-ajanviettopaikkana.

Rakennettua ympäristöä muutetaan purkamalla telakan toimintaan liit-
tyneitä suojeluarvoltaan vähäisempiä rakennuksia. Suojeltavat raken-
nukset otetaan uuteen käyttöön.

Asemakaava-alueesta ja liittymisestä lähiympäristöön on laadittu pie-
noismalli mittakaavaan 1:1000. Lisäksi Hietalahden ympäristön suunni-
telmista on laadittu korkeaa rakentamista tutkivaan selvitykseen liittyvä
malli 1:1000. Pienoismallien avulla voidaan arvioida muodostuvaa kau-
punkirakennetta ja sen suhdetta olemassa olevaan ympäristöön.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Telakkarannan asemakaava-alue tuottaa liikennettä noin 1 200 ajoneu-
voa vuorokaudessa. Liikenne johdetaan harkitusti kokoojakatujen kaut-
ta pääkatuverkkoon. Telakkaranta liitetään joukkoliikenteen verkostoon.
Suunniteltavien raitioteiden ja pysäkkien myötä joukkoliikenneyhteydet
paranevat lähialueella. Alueelle rakennettavat kevyen liikenteen uudet
yhteydet parantavat koko lähialueen saavutettavuutta. Alue tulee laa-
jentamaan seudullista rantareittiä.

Teknisen huollon johtoja joudutaan siirtämään suunnitellun rakentami-
sen tieltä Telakkakadun katualueelle.

Vaikutukset luontoon, maisemaan ja kaupunkikuvaan

Asemakaava-alueella ei ole säilynyttä arvokasta luonnonympäristöä.
Hietalahden altaan maisemassa rakentamisen aiheuttama muutos on
merkittävä: telakan teollinen ilme muuttuu ja täydentyy kantakaupunki-
maiseksi julkisivuksi. Muistumina vanhasta jäävät suojeltavat raken-
nukset, alueen tärkeät maamerkit nosturit sekä rantalaituri. Suunniteltu
kaupunkirakenne avaa uusia näkymiä kantakaupungista merelle.
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Telakkakadulla sijaitsevat kaupunkikuvallisesti komeat ja merkittävät
Merikorttelin ja Mestaritalon kiinteistöt, Punavuoren ja sataman kortteli-
rakenne sekä tunnelma ovat tekijöitä, jotka ovat toimineet suunnittelun
lähtökohtina. Uudet rakennukset tulkitsevat muotokieleltään ja jul-
kisivumateriaaleiltaan lähiympäristön rakennusperinnettä tämän päivän
arkkitehtuurin kielellä. Uusi rakentaminen luo alueelle vahvan oman
identiteetin.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa laaditaan selvitystä korkean rakentami-
sen vaikutuksista Helsingin kaupunkikuvaan. Asemakaava-alueen ra-
kentaminen tutkitaan osana selvitystä.

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

Pilaantunut maaperä puhdistetaan ennen alueen ottamista asemakaa-
van mukaiseen käyttöön. Maaperästä ei puhdistamisen jälkeen aiheu-
du haittaa ihmisen terveydelle. Kaavassa on annettu maaperän pilaan-
tuneisuuden tutkimista ja kunnostamista koskeva määräys. Rakennus-
ten haitta-ainepitoiset rakennusosat puhdistetaan.

Alueen korkeustason määrittelyssä on merenpinnan korkeusvaihtelu
otettu huomioon sijoittamalla uudisrakennukset maa- ja metsätalous-
ministeriön ja ympäristöministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.
Rankkasateiden aiheuttamiin tulviin varaudutaan suunnittelemalla alu-
eellinen tasaus siten, että tulvavedet voidaan johtaa pintavaluntana ka-
tuja pitkin mereen.

Kaupunkirakenteen eheytyminen, palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksi-
en lisääntyminen parantaa asukkaiden toimintamahdollisuuksia. Muus-
ta kaupunkirakenteesta irrallaan olevan alueen liittäminen osaksi kaikil-
le avointa kantakaupunkia lisää myös turvallisuuden tunnetta. Alueelle
suunnitellaan eri väestöryhmien liikkumiseen soveltuvat esteettömät
reitit. Rannan avaaminen lisää Helsingin merellisyyteen liittyviä toimin-
ta- ja virkistysmahdollisuuksia.

Kaupunkimaiseen rakenteeseen kuuluu asumisen, työn, vapaa-ajan ja
liikkeen sekoittuminen sekä liikennevälineiden vaihtoehtoiset valinta-
mahdollisuudet. Urbaania on alueen käyttäjien monimuotoisuus, su-
vaitsevaisuus ja vaihtoehtojen olemassaolo. Asemakaavan muutoksen
toteutuminen avaa kantakaupunkiin uuden urbaanin alueen, jossa toi-
mintamahdollisuudet liittyen erityisesti musiikkikulttuuriin, kaupungin
merellisen historian esille tuomiseen ja luovien alojen yrittämiseen pa-
ranevat.
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavamuutosalueen pohjoisosassa siirrettäviksi tulevien seka-
vesiviemärin ja muiden yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien johtojen
siirtämisestä Telakkakadun katualueelle syntyy kustannuksia.
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6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Rakentamisaikataulu

Rakentamisen aloittamisen on arvioitu olevan mahdollista vuonna
2013. Kaava-alueen toteuttaminen kestää arviolta 3-5 vuotta.

Toteuttamis- ja soveltamisohjeet

Alueelle tullaan laatimaan rakentamistapa- ja lähiympäristön suunnitte-
luohje.

Toteutuksen seuranta

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämistoimistossa on toteutusta
varten Länsisatama-projekti. Myös kaupunkisuunnitteluviraston asema-
kaavaosaston Länsisatama-projekti osallistuu aktiivisesti toteutuksen
koordinointiin.
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7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 29.12.2009).

Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2009 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökoh-
tia ja tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 19.01.2010.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muut-
tamisen periaatteet 10.06.2010 jatkosuunnittelun pohjaksi.

Osallisille lähetettiin asemakaavan muutosluonnos (kirje päivätty
x.x.20xx).

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävä-
nä kaupunkisuunnitteluvirastossa x.x.–x.x.20xx. Luonnosta koskeva
yleisötilaisuus pidettiin x.x.20xx.
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Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, raken-
nusviraston, liikuntaviraston, rakennusvalvontaviraston, kaupunginmu-
seon, talous- ja suunnittelukeskuksen, kiinteistöviraston tonttiosaston
sekä Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Alueen suunnittelu on aloitettu kansainvälisellä arkkitehtuurikutsukilpai-
lulla, johon kutsuttiin neljä arkkitehtitoimistoa. Kilpailun voittanut ehdo-
tus on ollut lähtökohtana alueen jatkosuunnittelulle.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 13 mielipidettä, jotka koskivat osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaa. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudes-
sa ja puhelimitse.

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

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että suunnitelman
korttelirakenne korostaa alueen kytkeytymistä osaksi olemassa olevaa
kaupunkirakennetta. Punavuoresta rantaan asti jatkuvat kadut avaavat
näkymiä ja pääsyn laiturille. Hietalahdenlaiturista suunnitellaan merkit-
tävä uusi julkinen ulkotila, joka laajentaa seudullista rantareittiä. Alueel-
le suunnitellaan myös vesibussiyhteys. Alueelle suunnitellut korkeim-
mat rakennukset sijoittuvat kohtisuoraan laituria nähden, kun taas Te-
lakkakadun varrella on matalampia rakennuksia tuomassa väljyyttä ka-
tutilaan. Kaava mahdollistaa monipuoliset toiminnot kulttuuritiloista ra-
vintola-, näyttely-, liike- tai studiotyyppisiin pientoimistotiloihin. Elävän
musiikin yhdistyksen toiminta alueella on suunniteltu jatkuvan. Asuin- ja
hotellikorttelin pysäköinti sijoitetaan kannenalaisiin tiloihin.
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8
KÄSITTELYVAIHEET

Asemakaavan muutosluonnos esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle x.x.20xx

Helsingissä x.x.20xx

Olavi Veltheim
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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.



Hankenro 0841
Kslk 2009-1734

29.12.2009 Oas 915-00/09 4 (4)

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
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kartoitus:

kartläggning:

alue/område:

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto

Baskartan fyller föreskrifterna i förordningen n:r 1284/1999

SS

n:o/n:r

Helsingfors stads fastighetskontors stadsmätningsavdelning
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Pohjakartta täyttää asetuksen n:o 1284/1999 vaatimukset

dipl.ins/dipl.ing. (1284/1999   9)

Tasokoordinaatisto: Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto

Plankoordinatsystem: Helsingfors stads lokala koordinatsystem

Korkeusjärjestelmä: NN

Höjdsystem: NN
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HAVAINNEKUVA   2.9.2011

TELAKKARANTA



Ote maakuntakaavasta
Telakkaranta

MERKINNÄT

Taajamatoimintojen alue

Keskustatoimintojen alue

Virkistysalue

Viheryhteystarve

Luonnonsuojelualue

Energia- ja/tai jätehuoltoon varattu alue

Yhdyskuntateknisen huollon alue
Moottoriväylä

Valtatie/Kantatie

Eritasoliittymä

Päärata

Puolustusvoimien alue

Yhdysrata

Ote maakuntakaavasta
Telakkaranta

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

Satama
Laivaväylä

Pohjavesialue

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



Ote yleiskaava 2002:sta
Telakkaranta
Ote yleiskaava 2002:sta
Telakkaranta
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