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KATAJANOKAN MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

 

Suunnittelualue 
 
Asemakaavan muutos koskee aluetta, jota 
rajaavat Satamakatu, Kruunuvuorenkatu, 
Pikku Satamakatu ja Katajanokanlaituri. 
 
Nykytilanne 
 
Katajanokalla on autopaikoista puutetta. 
Asukkaille tarkoitetut paikat sijaitsevat pää-
osin katujen varsilla. Alueella toimivilla yri-
tyksillä on niin ikään puute autopaikoista. 
Lähivuosina tapahtuva lisärakentaminen ja 
toimintojen tehostaminen lisäävät pysäköin-
titarpeita. 
 
Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Alueelle on suunnitteilla noin 500–700 auton 
maanalainen pysäköintilaitos. 
 
Aloite 
 
Asemakaavan muutosta ovat hakeneet YIT 
Rakennus Oy, Helsingin Messut Oy (Wanha 
Satama), Kesko Oyj, Norgani Finland Hol-
ding (Marina Congress Center Helsinki ja 
Scandic Hotel Grand Marina Helsinki). 
 
Maanomistus 
 
Maanalainen alue sijoittuu pääosin Helsingin 
kaupungin tai hankkeen osapuolien suoraan 
tai välillisesti omistamien kiinteistöjen ala-
puolelle. 
 
 
 
 

Kaavatilanne 
 
Alueella on voimassa useita eri asemakaa-
voja. Voimassa olevissa asemakaavoissa 
korttelit ovat pääosin liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialuetta. 
 
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty ker-
rostalovaltaiseksi alueeksi (asuminen, toimi-
tila). Alue on kulttuurihistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kan-
nalta merkittävä.  
 
Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Kaupunginhallitus on päättänyt jatkaa maa-
nalaisen määräalan varausaikaa 31.12.2008 
saakka kiinteistölautakunnan päättämin eh-
doin. 
 
Tehdyt selvitykset 
 
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä: 
• Alustava pohjatutkimus, 2/2007 
• Yleissuunnitelma, Amfi Arkkitehdit Oy 

2007. 
 
Maankäyttösopimus 
 
Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan 
muutoksen perusteella mahdollisesti kysee-
seen tulevan maankäyttösopimuksen haki-
jan kanssa käytävissä neuvotteluissa.  
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa 
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia liikenteen muutoksiin, 
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kaupunkikuvaan ja asumisolosuhteisiin kaa-
van valmistelun yhteydessä. 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Aloitusvaihe 
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee 
esittää viimeistään 4.6.2007.  
 
Keskustelutilaisuus on 23.5. klo 18–20 Kata-
janokan ala-aste, Laivastokuja 6. Kaavan 
valmistelija on tavattavissa kaupunkisuunnit-
teluvirastossa sopimuksen mukaan.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esil-
lä 14.5.–4.6.: 
• kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-

koulukatu 3, 1. krs  
• Rikhardinkadun kirjasto, Rikhardinkatu 3 
• www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 

nyt"). 
 
Valmisteluvaihe 
Asemakaavaluonnos laaditaan syksyllä 
2007. 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 loppuvuonna 2007. 
 
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 keväällä 2007. 

 
Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 
• alueen ja lähialueiden maanomistajat, 

asukkaat ja yritykset 
• Viking Line Oy 
• Nordic Jet Line Oy  
• Katajanokka-Seura ry 
• Kruununhaka-Seura ry 
• Helsingin Yrittäjät 
• kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kiin-

teistöviraston tontti- ja geotekninen osas-
to, rakennusviraston katu- ja puisto-
osasto, pelastuslaitos, Helsingin Satama, 
Helsingin Energia, Helsingin Vesi, kau-
punginmuseo, ympäristökeskus, liiken-
nelaitos ja rakennusvalvontavirasto. 

 
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- ja kiinteistö-

osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään isän-
nöitsijöille, joiden toivotaan toimittavan 
tiedon osakkaille, asukkaille ja kiinteis-
tössä toimiville yrityksille)  

• Vartti-lehdessä  
• www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 

nyt") 
 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävil-
läolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka jul-
kaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvuds-
tadsbladetissa ja Uutislehti 100:ssa sekä vi-
raston Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv). 
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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 Marko Härkönen 
puhelin 310 37229 
sähköposti marko.harkonen(a)hel.fi 
 
insinööri Pekka Nikulainen 
puhelin 310 37086 
sähköposti pekka.nikulainen(a)hel.fi 
 
 
 
 


