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KATAJANOKKA, LINNANKATU 3
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee
Merimiespalvelukeskuksen
kiinteistöä Katajanokalla.
Tontti sijaitsee osoitteessa
Linnankatu 3, korttelin 161 ton-
tilla 3.

Nykytilanne

Tontilla on vuonna 1960 val-
mistunut 6-kerroksinen asunto-
larakennus, jossa on toimistoti-
loja katutasossa.

Mitä alueelle suunnitellaan

Tontille on suunnitteilla viereis-
ten rakennusten korkuinen
asuinkerrostalo. Nykyinen ra-
kennus puretaan. Autopaikat
sijoitetaan pihakannen alle ja
piha kunnostetaan ulko-oles-
kelualueeksi ja varustetaan is-
tutuksin.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille tontin omis-
tajan hakemuksesta.

Maanomistus

Tontti on yksityisomistuksessa.

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa vuo-
delta 1984 käyttötarkoitukseksi on merkit-
ty asuntolatyyppisten kerrostalojen kortte-
lialue.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty ker-
rostalovaltaiseksi asumisen ja toimitilojen
alueeksi. Lisäksi se on kulttuurihistorialli-
sesti, rakennustaiteellisesti ja maisema-
kulttuurin kannalta merkittävää aluetta.
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Maankäyttösopimus

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaa-
van muutoksen perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuk-
sen hakijan kanssa käytävissä neuvotte-
luissa.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia kaupunkikuvaan ja
naapuritonttien olosuhteisiin kaavan val-
mistelun yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
lähetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto on esillä
21.3.–8.4.2011:
 kaupungin ilmoitustaululla, Helsingin

kaupungin kirjaamossa, Kaupungin-
talo, Pohjoisesplanadi 11–13, 1. krs

 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-
sakoulukatu 3, 1. krs

 Rikhardinkadun kirjastossa, Rikhar-
dinkatu 3

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä
nyt").

Kaavan valmistelija on tavattavissa kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mie-
lipiteen viimeistään 8.4.2011 kirjallisesti
osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto,
PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle vuonna
2011.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä vuonna 2011.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Katajanokka-Seura
 Helsingin Yrittäjät
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:

rakennusvalvontavirasto, kiinteistövi-
raston tonttiosasto, kaupunginmuseo
ja pelastuslaitos

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palve-
lusta: www.hel.fi/ksv kohdassa Suunni-
telmat kartalla.
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Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöi-

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

 Helsingin uutiset -lehdessä
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt")

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

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Kerttu Kurki-Issakainen
puhelin 310 37260
sähköposti kerttu.kurki-issakainen(a)hel.fi

toimistopäällikkö Satu Tyynilä
puhelin 310 37187
sähköposti satu.tyynila(a)hel.fi


