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Helsingin kaupunki

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Maankäyttö: Milla Nummikoski, arkkitehti

  Janne Prokkola, yksikön päällikkö

Muut viranomaistahot

Museovirasto
Elisa El Harouny, intendentti
Jaakko Holma, intendentti

Hakijataho
Kiinteistö Oy Pasilan Gamma, Timo Sotavalta/
AALTO Ympäristökehitys Oy, Ilari Schouwvlieger

Hankesuunnittelu

Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy,
Kirsi Korhonen, arkkitehti
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LIITTEET
1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2 Viitesuunnitelma

Liitteitä täydennetään asemakaavan muutoksenehdotusta laadittaessa.

LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA

Topeliuksenkatu 16, Rakennushistoriaselvitys,
Arkkitehtitoimisto ark-byroo 2014.
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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia osoitteessa Topeliuk-
senkatu 16.

Tavoitteena on mahdollistaa koulurakennuksen purkaminen ja
asuinkerrostalojen rakentaminen. Luonnossuunnitelmassa uudet
rakennukset on sovitettu ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja
mittakaavaan siten, että kadun varrella sijaitsee seitsenkerroksi-
nen rakennus ja tontin sisäosassa kaksi kolmi-nelikerroksista ra-
kennusta. Rakentamatta jäävät korttelialueet kunnostetaan tule-
vien asukkaiden pihatiloiksi.

Kaavamuutoksessa on uutta asuntokerrosalaa yhteensä 4 700 k-
m2 ja liiketilaa 130 k-m2. Asuntoja on 55 kpl.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa koulurakennuksen
purkaminen ja asuinkerrostalojen rakentaminen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että alueen tunnistettavaa identiteettiä vahviste-
taan ja edistetään uusien asuntojen laadukkaita toteutustapoja.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 2 781 m2.

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosalaksi tulee 4 830 k-m².

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (tullut voimaan 19.1.2007) alue on
kerrostalovaltaista aluetta ja lisäksi kulttuurihistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on voimassa olevan yleiskaavan mu-
kainen.
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on Kantakaupunki C2 -aluetta. Nyt laadittu kaa-
varatkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Suunnittelualue sijoittuu osaksi valtakunnallisesti merkittävää ra-
kennettua kulttuuriympäristöä (Museovirasto, RKY 2009, Taka-
Töölön kerrostaloalue).

Voimassa olevassa asemakaavassa (1987) alue on merkitty ope-
tustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO).

Tontilla sijaitsee nykyisin vuonna 1964 valmistunut yksi-kolmiker-
roksinen koulurakennus, jota on laajennettu vuosina 1987–90.
Rakennuksen rakennuttaja ja alkuperäinen käyttäjä on Svenska
Medborgarhögskolan (myöh. Svenska social- och kommunal-
högskolan) ja suunnittelija arkkitehti Erik Kråkström. Rakennuksen
kokonaisala on kiinteistörekisterin mukaan 3 331 m2 ja kerrosala
2 729 m2. Rakennus poikkeaa tyyliltään ja mittakaavaltaan ympä-
röivästä rakennuskannasta ja on julkisivuiltaan sulkeutunut suh-
teessa katutilaan. Rakennus on ollut pitkään tyhjillään tai vajaalla
käytöllä ja sen kunnostaminen terveelliseksi, energiatehokkaaksi
ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti ei ole hakijan mukaan
taloudellisesti kannattavaa tai mahdollista. Rakennuksen yhtey-
dessä sijaitsee maisema-arkkitehti Måns Ginmanin suunnittelema
muurin suojaama puutarha.

Asuinrakennusten korttelialue (AK)

Kaavamuutoksen mukaisessa ratkaisussa olemassa oleva koulu-
rakennus puretaan ja korvataan asuinkerrostaloilla. Luonnossuun-
nitelmassa uudet rakennukset on sovitettu ympäröivään kaupun-
kirakenteeseen ja mittakaavaan siten, että kadun varrella sijaitsee
seitsenkerroksinen rakennus ja tontin sisäosassa kaksi kolmi-neli-
kerroksista rakennusta. Asuntoja on suunnitelmassa 55 kpl. Ka-
dunvarsirakennuksen pohjakerrokseen sijoitetaan liiketiloja. Ra-
kentamatta jäävät korttelialueet kunnostetaan tulevien asukkaiden
pihatiloiksi.

Liikenne

Lähtökohdat

Topeliuksenkadun liikennemäärä on nykyisin noin xxxx ajon./vrk.

Kaavaratkaisu

xxx

Palvelut
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Lähtökohdat

Alueella on kantakaupungin monipuoliset palvelut.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu mahdollistaa palvelujen sijoittumisen kadunvarsira-
kennuksen pohjakerroksen liiketiloihin.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

xxxx

Kaavaratkaisu

xxx

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

xxxx

Kaavaratkaisu

xxx

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Alustavan arvion mukaan rakennuksen lämpiön, pääportaikon ja
juhlasalin muodostama tilasarja ja tähän liittyvä puutarha sisältä-
vät suojeluarvoja. Rakennus ei kuitenkaan kuulu Erik Kråkströmin
merkittävimpään tuotantoon.

Kaavaratkaisu

xxx

Yhdyskuntatekninen huolto
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Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

xxx

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

xxxx

Kaavaratkaisu

xxx

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

xxxx

Kaavaratkaisu

xxx

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

xxxx

Kaavaratkaisu

xxx

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

xx

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa…

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

x

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

X

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

x

Muut merkittävät vaikutukset

xxx

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kaksi erityistavoitetta: riittävän asuntotuo-
tannon turvaamiseksi on alueiden käytössä varmistettava tontti-
maan riittävyys ja valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäris-
töjen arvojen säilyminen.

Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu val-
takunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön arvojen säilymistä
sovittaen uudet rakennukset olemassa olevaan kaupunkiraken-
teen ja rakennuskantaan.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.
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Tontti sijaitsee kulttuuriympäristön kannalta tärkeällä alueella
(RKY 2009).

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa tontti sijaitsee kulttuuriympäristön kan-
nalta tärkeällä alueella (RKY 2009).

Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (tullut voimaan 19.1.2007) alue on
kerrostalovaltaista aluetta ja lisäksi kulttuurihistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on voimassa olevan yleiskaavan mu-
kainen.
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on Kantakaupunki C2 -aluetta. Nyt laadittu kaa-
varatkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830/2 (tullut alueella
voimaan 10.6.2011) mukaan alueella on kantakaupungin pintakal-
lioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan
mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 9248 (vahvistettu
9.3.1987). Kaavan mukaan tontti on opetustoimintaa palvelevien
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rakennusten korttelialuetta (YO). Tontille on osoitettu rakennusala
enintään kolmikerroksiselle rakennukselle. Tonttitehokkuus
et=1,10. Tontin eteläreuna on määrätty istutettavaksi käsittäen
myös puita ja pensaita. Tontille saa sijoittaa enintään 9 autopaik-
kaa.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-
teriin.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu x.x.20xx.

Maanomistus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.

Muut lähtökohdat

Suunnittelualue sijoittuu osaksi valtakunnallisesti merkittävää ra-
kennettua kulttuuriympäristöä (Museovirasto, RKY 2009, Taka-
Töölön kerrostaloalue).

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2013 tontin edellisen omistajan
hakemuksesta. Hakemus on päivitetty vuonna 2017 nykyisen
omistajan toimesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

· Helen Oy
· Helen Sähköverkko Oy
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· Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
· Museovirasto
· Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-

kus)
· Pelastuslaitos
· kiinteistöviraston tilakeskus
· kulttuuripalvelut
· Senaatti-kiinteistöt

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja kaupungin verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Töölöläinen-lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa on
nähtävillä 5.–30.6.2017 seuraavissa paikoissa:
· info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
· Töölön kirjastossa, Topeliuksenkatu 6, 00099 Helsinki
· verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidetään Töölön kirjastossa 13.6.2017 klo 18–20.

Tätä selostusta täydennetään asemakaavaehdotusta laadittaessa.
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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia osoitteessa Topeliuk-
senkatu 16.

Tavoitteena on mahdollistaa koulurakennuksen purkaminen ja
asuinkerrostalojen rakentaminen. Luonnossuunnitelmassa uudet
rakennukset on sovitettu ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja
mittakaavaan siten, että kadun varrella sijaitsee seitsenkerroksi-
nen rakennus ja tontin sisäosassa kaksi kolmi-nelikerroksista ra-
kennusta. Rakentamatta jäävät korttelialueet kunnostetaan tule-
vien asukkaiden pihatiloiksi.

Kaavamuutoksessa on uutta asuntokerrosalaa yhteensä 4 700 k-
m2 ja liiketilaa 130 k-m2. Asuntoja on 55 kpl.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa koulurakennuksen
purkaminen ja asuinkerrostalojen rakentaminen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että alueen tunnistettavaa identiteettiä vahviste-
taan ja edistetään uusien asuntojen laadukkaita toteutustapoja.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 2 781 m2.

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosalaksi tulee 4 830 k-m².

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (tullut voimaan 19.1.2007) alue on
kerrostalovaltaista aluetta ja lisäksi kulttuurihistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on voimassa olevan yleiskaavan mu-
kainen.
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on Kantakaupunki C2 -aluetta. Nyt laadittu kaa-
varatkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Suunnittelualue sijoittuu osaksi valtakunnallisesti merkittävää ra-
kennettua kulttuuriympäristöä (Museovirasto, RKY 2009, Taka-
Töölön kerrostaloalue).

Voimassa olevassa asemakaavassa (1987) alue on merkitty ope-
tustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO).

Tontilla sijaitsee nykyisin vuonna 1964 valmistunut yksi-kolmiker-
roksinen koulurakennus, jota on laajennettu vuosina 1987–90.
Rakennuksen rakennuttaja ja alkuperäinen käyttäjä on Svenska
Medborgarhögskolan (myöh. Svenska social- och kommunal-
högskolan) ja suunnittelija arkkitehti Erik Kråkström. Rakennuksen
kokonaisala on kiinteistörekisterin mukaan 3 331 m2 ja kerrosala
2 729 m2. Rakennus poikkeaa tyyliltään ja mittakaavaltaan ympä-
röivästä rakennuskannasta ja on julkisivuiltaan sulkeutunut suh-
teessa katutilaan. Rakennus on ollut pitkään tyhjillään tai vajaalla
käytöllä ja sen kunnostaminen terveelliseksi, energiatehokkaaksi
ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti ei ole hakijan mukaan
taloudellisesti kannattavaa tai mahdollista. Rakennuksen yhtey-
dessä sijaitsee maisema-arkkitehti Måns Ginmanin suunnittelema
muurin suojaama puutarha.

Asuinrakennusten korttelialue (AK)

Kaavamuutoksen mukaisessa ratkaisussa olemassa oleva koulu-
rakennus puretaan ja korvataan asuinkerrostaloilla. Luonnossuun-
nitelmassa uudet rakennukset on sovitettu ympäröivään kaupun-
kirakenteeseen ja mittakaavaan siten, että kadun varrella sijaitsee
seitsenkerroksinen rakennus ja tontin sisäosassa kaksi kolmi-neli-
kerroksista rakennusta. Asuntoja on suunnitelmassa 55 kpl. Ka-
dunvarsirakennuksen pohjakerrokseen sijoitetaan liiketiloja. Ra-
kentamatta jäävät korttelialueet kunnostetaan tulevien asukkaiden
pihatiloiksi.

Liikenne

Lähtökohdat

Topeliuksenkadun liikennemäärä on nykyisin noin xxxx ajon./vrk.

Kaavaratkaisu

xxx

Palvelut
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Lähtökohdat

Alueella on kantakaupungin monipuoliset palvelut.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu mahdollistaa palvelujen sijoittumisen kadunvarsira-
kennuksen pohjakerroksen liiketiloihin.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

xxxx

Kaavaratkaisu

xxx

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

xxxx

Kaavaratkaisu

xxx

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Alustavan arvion mukaan rakennuksen lämpiön, pääportaikon ja
juhlasalin muodostama tilasarja ja tähän liittyvä puutarha sisältä-
vät suojeluarvoja. Rakennus ei kuitenkaan kuulu Erik Kråkströmin
merkittävimpään tuotantoon.

Kaavaratkaisu

xxx

Yhdyskuntatekninen huolto



7 (12)

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

xxx

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

xxxx

Kaavaratkaisu

xxx

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

xxxx

Kaavaratkaisu

xxx

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

xxxx

Kaavaratkaisu

xxx

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

xx

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa…

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

x

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

X

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

x

Muut merkittävät vaikutukset

xxx

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kaksi erityistavoitetta: riittävän asuntotuo-
tannon turvaamiseksi on alueiden käytössä varmistettava tontti-
maan riittävyys ja valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäris-
töjen arvojen säilyminen.

Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu val-
takunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön arvojen säilymistä
sovittaen uudet rakennukset olemassa olevaan kaupunkiraken-
teen ja rakennuskantaan.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.
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Tontti sijaitsee kulttuuriympäristön kannalta tärkeällä alueella
(RKY 2009).

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa tontti sijaitsee kulttuuriympäristön kan-
nalta tärkeällä alueella (RKY 2009).

Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (tullut voimaan 19.1.2007) alue on
kerrostalovaltaista aluetta ja lisäksi kulttuurihistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on voimassa olevan yleiskaavan mu-
kainen.
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on Kantakaupunki C2 -aluetta. Nyt laadittu kaa-
varatkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830/2 (tullut alueella
voimaan 10.6.2011) mukaan alueella on kantakaupungin pintakal-
lioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan
mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 9248 (vahvistettu
9.3.1987). Kaavan mukaan tontti on opetustoimintaa palvelevien
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rakennusten korttelialuetta (YO). Tontille on osoitettu rakennusala
enintään kolmikerroksiselle rakennukselle. Tonttitehokkuus
et=1,10. Tontin eteläreuna on määrätty istutettavaksi käsittäen
myös puita ja pensaita. Tontille saa sijoittaa enintään 9 autopaik-
kaa.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-
teriin.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu x.x.20xx.

Maanomistus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.

Muut lähtökohdat

Suunnittelualue sijoittuu osaksi valtakunnallisesti merkittävää ra-
kennettua kulttuuriympäristöä (Museovirasto, RKY 2009, Taka-
Töölön kerrostaloalue).

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2013 tontin edellisen omistajan
hakemuksesta. Hakemus on päivitetty vuonna 2017 nykyisen
omistajan toimesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

· Helen Oy
· Helen Sähköverkko Oy
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· Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
· Museovirasto
· Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-

kus)
· Pelastuslaitos
· kiinteistöviraston tilakeskus
· kulttuuripalvelut
· Senaatti-kiinteistöt

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja kaupungin verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Töölöläinen-lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa on
nähtävillä 5.–30.6.2017 seuraavissa paikoissa:
· info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
· Töölön kirjastossa, Topeliuksenkatu 6, 00099 Helsinki
· verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidetään Töölön kirjastossa 13.6.2017 klo 18–20.

Tätä selostusta täydennetään asemakaavaehdotusta laadittaessa.


