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Töölöntullin OAS + 
kaavaluonnos nähtävillä 
 
Keskustelutilaisuus 6.6.2017 klo 18–20 

Kaupungin puolesta paikalla 

 Leena Paavilainen, arkkitehti (kaavan valmistelija) 

 Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija 

 Anu Kuutti, Vuosaari-Vartiokylän tiimipäällikkö (ent. Meilahti-Munkkiniemi -projektin 

projektipäällikkö) 

 Hanna Pikkarainen, Kantakaupungin tiimipäällikkö 
 
Muut kaupungin edustajat sekä kiinteistönomistajien ja hankkeiden edustajat 

 Tove Hagman, kaupunginmuseo 

 Töölön urheilu- ja terveystalon tontti 

o Maija Paju, rakennuttaja-asiamies 

o Anna-Mari Gramatikova-Lindberg, arkkitehti 

o Ville Nummelin, kiinteistöpäällikkö 

o Laura Kuutti, hallipäällikkö 

 Markkinointi-instituutin tontti 

o Ilkka Oikarinen, YIT 

o Matti Ahrelma, Newsec 

o Marja Salonen, arkkitehtitoimisto HMV 

o Juha Huuhtanen, arkkitehtitoimisto HMV 

o Hannu Huttunen, ARK-house arkkitehdit 

o Sami Heikkinen, Serum arkkitehdit 

 Aikuisopiston tontti 

o Jusu Kainulainen, Vahanen Oy 
 

Tilaisuuteen osallistui n. 40 henkilöä.  

Tilaisuuden kulku 

Kaavan valmistelijat ja hankkeiden edustajat olivat paikalla Markkinointi-instituutin isossa 

luentosalissa esittelemässä kaavahanketta ja vastaamassa asukkaiden ja muiden asiasta 

kiinnostuneiden kysymyksiin. Yleisöä saapui paikalle hyvissä ajoin tutustumaan näytteille 

asetettuihin suunnitelmiin ja keskusteluja ehdittiin käydä jo ennen tilaisuuden alkua. Yleisön oli 

ollut mahdollista tutustua suunnittelumateriaaliin etukäteen 22.5.2017 alkaen mm. Töölön 

kirjastossa sekä verkossa.  

Vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen avasi tilaisuuden klo 18 ja kertoi yleisesti 

tämänhetkisestä suunnitteluvaiheesta ja osallistumisen mahdollisuuksista. Kaavan valmistelija 

Leena Paavilainen esitteli hankekokonaisuuden, minkä jälkeen yleisö esitti kysymyksiä 

suunnitelmista. Yleisen keskustelun jälkeen siirryttiin tutkimaan suunnitelmia erikseen. 
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Suunnitelmat oli jaettu neljään eri pisteeseen: Markkinointi-instituutin kolmelle rinnakkaiselle 

suunnitelmavaihtoehdolle oli omat pisteensä ja loput eli Töölön urheilutalon, Aikuisopiston ja 

Töölön ruotsinkielisen päiväkodin ja lastenkodin aineistot oli koottu yhteen pisteeseen. 

Jokaisella pisteellä oli mahdollisuus keskustella suunnitelmasta kaupungin edustajan ja 

hankkeen suunnittelijan kanssa.  

Keskustelussa esiin nousseita asioita 

Keskustelun sävy oli pääosin myönteinen. Pääasiassa keskusteltiin Markkinointi-instituutin 

tontista, joka muuttuu kaavamuutoksen myötä eniten. Keskustelutilaisuutta pidettiin hyvänä ja 

uutta vastaavaa tilaisuutta toivottiin.  

 Uusi asuinrakentaminen, kaupunkikuva ja -rakenne 

Yleisesti koettiin, että kaavahankkeessa mukana olevilla toimenpiteillä parannetaan alueen 

ilmettä ja arvoa. Markkinointi-instituutin koulurakennuksen purkaminen koettiin positiivisena 

asiana. Erityisesti oltiin tyytyväisiä siihen, että kaavamuutoksen myötä Töölöntullin katutila 

levenisi ja kadulle saataisiin myös lisää vihreää – koettiin, että kadun ilme kohenee.  

Uudisrakennusten ulkonäkö mietitytti ja kyseltiin, miksi vaihtoehdot eivät näytä enemmän 

töölöläisiltä tai meilahtelaisilta rakennuksilta. Tässä suunnitteluvaiheessa on kuitenkin 

lähinnä tutkittu, minkälaiset rakennusmassat tontille sopisivat ja julkisivuja tutkitaan 

myöhemmin tarkemmin.   
 

Osaa asukkaista miellytti enemmän avoin, nykyistä Markkinointi-instituuttia muistuttava 

massoittelu, joka ei sulje näkymiä olemassa olevilta rakennuksilta ja päästää auringonvalon 

läpi. Aikuisopiston tyhjälle tontin osalle alustavasti pohdittu täydennysrakentamisnoppa 

herätti kysymyksiä. Osa asukkaista toivoi, että tyhjä kohta jätettäisiin jatkossakin 

rakentamatta. Osa toivoi, että tällä alueella rakennettaisiin kevyemmin, koska Meilahden 

sairaala-alueella rakentamista on niin paljon. Osa koki, että 2000-luvulla Topeliuksenkadun 

puolelle rakennettu TTL:n rakennus oli huonontanut näkymiä ja estänyt alueen 

tuulettumista. Yksi ehdotus oli, voisiko uudet rakennukset nostaa pilareiden päälle.  

 

Kyseltiin, onko päiväkodin tontille tulossa jotain uutta. Päiväkoti- ja lastenkotitoiminta 

säilyvät tontilla ja puinen 1910-luvulta peräisin oleva päärakennus todennäköisesti 

suojellaan kaavaprosessin yhteydessä. Yksi tulevaisuudessa mahdollisesti pohdittava asia 

on kivirakenteisen laajennusosan kehittäminen. 

 

Keskusteltiin jonkin verran Einari Teräsvirran suunnittelemien Urheilutalon ja Aikuisopiston 

rakennusten julkisivuista. Voisiko kadun puolelle tehdä ranskalaisia parvekkeita? Todettiin, 

että rakennusten julkisivut nauhaikkunoineen on tarkoitus suojella ja ranskalaiset 

parvekkeet muuttaisivat liikaa suojeltavaksi tarkoitettua ilmettä. Sisäpihan puolella 

julkisivujen käsittely on vapaampaa. Joidenkin mielestä parvekkeita tulisi tehdä, koska ne 

parantavat asumisen laatua. Osa tilaisuuteen osallistuneista puolestaan totesi, että 

harvassa töölöläisessä asunnossa on parvekkeita, etenkään kadun puolella.  

 

Eräässä puheenvuorossa kyseltiin, mikä on asukasmäärätavoite ja ovatko Urheilutalon 

toimistokerroksiin tulevat seniori- ja opiskelija-asukkaat ns. vastikkeettomia kaupungin 

vuokralaisia. Asukkaita arvioidaan tulevan n. 500, mikäli myös Aikuisopiston 

toimistokerrokset muuttuvat asuinkäyttöön. Urheilutalon seniori- ja opiskelija-asunnot ovat 

yksityisen toimijan järjestämiä. Opiskelijoiden ja seniorien yhdistäminen saman katon alle 

koettiin hyväksi ajatukseksi. Senioriasuntojen rakentaminen tuntui muutenkin hyvältä 

asialta.  
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 Markkinointi-instituutin kolme suunnitteluvaihtoehtoa 

Nykyistä Markkinointi-instituuttia hahmoltaan muistuttavaa arkkitehtitoimisto HMV:n 

suunnitelmaa pidettiin massoittelultaan onnistuneena ja hyvin nykyiseen rakennuskantaan 

sopivana. Osa asukkaista nimesi suunnitelman suosikikseen. Kritiikkiä tuli liian leveistä 

rakennusrungoista ja rakennusten korkeudesta. Osan mielestä nauhaikkunamainen 

julkisivukäsittely ei sopinut töölöläiseen ympäristöön.  

 

ARK-housen vaihtoehtoa luonnehdittiin kauniiksi ja siroksi. Viistetyistä kattomuodoista 

pidettiin. Rakennetta päiväkodin suuntaan pidettiin hengittävänä ja avokallioiden ja 

maisemien säilymistä arvostettiin. Ikkuna-aukotukset herättivät kysymyksiä siitä, millainen 

olisi tälle paikalle sopiva töölöläinen julkisivu. Lisäksi pohdittiin, heijastaako melko 

yhtenäisenä muurina Töölöntullinkadulle tuleva rakennusmassa melua takaisin kadulle. 

 

Serumin julkisivuja kehuttiin vaihtoehdoista kauneimmiksi ja uutta töölöläistä ilmettä 

tuottaviksi. Töölöntullinkadulle muurimaisesti tuleva rakennusseinämä arvelutti jonkin 

verran: pohdittiin, muodostuuko kadulle tuulitunneli ja varjostaako seinämä ilta-aurinkoa. 

Toisaalta rakennusten polveilun ja vihreiden taskuaukioiden koettiin tuovan mielenkiintoa 

katutilaan.  

 

 Palvelut 

Epäiltiin, että kivijalkakaupat eivät ehkä menestyisi tällä alueella, mutta 

päivittäistavarakauppa tai Alko sen sijaan saisivat varmasti asiakkaita. Uimahallin ja 

urheilutilojen aukiolosta kyseltiin ja saatiin kuulla, että ne ovat auki vielä vuodenvaihteeseen 

2017–2018. Tilat avataan peruskorjauksen jälkeen luultavasti syksyllä 2019.  

 

 Melu ja ilmanlaatu 

Asukkaat pohtivat, miten Mannerheimintien suunnasta tuleva liikennemelu käyttäytyy, jos 

Markkinointi-instituutin tontti rakennetaan muurimaisesti. Heijastuuko melu uudesta 

rakennusmassasta olemassa olevien rakennusten suuntaan, paheneeko melutilanne? 

Toisaalta osa asukkaista kertoi tottuneensa vuosien saatossa Mannerheimintien liikenteen 

ääniin ja totesi, että suurin ja häiritsevin meteli aiheutuu Meilahden sairaala-alueelle ajavista 

hälytysajoneuvoista.  

 

Mannerheimintien huonoa ilmanlaatua ja melua pidettiin riskinä ja kyseltiin, onko asiaa 

pohdittu mitenkään. Kaavoittaja kertoi, että asioista on jo keskusteltu ympäristökeskuksen 

asiantuntijan kanssa eikä tilanne melun eikä ilmanlaadun suhteen ole ollenkaan mahdoton. 

Hankkeet ovat toteutettavissa suhteellisen tavanomaisin kantakaupunkimaisin ratkaisuin.  
 

Osa asukkaista piti puoliavointa rakennustapaa umpikorttelia parempana vaihtoehtona mm. 

siksi, että kaupunkirakenne säilyisi tuulettuvana.  

 

 Liikenne 

Markkinointi-instituutin opiskelijoiden autoilu opiskelupaikalleen oli koettu vuosien varrella 

jonkin verran haitalliseksi ja oltiin tyytyväisiä, että liikennevirrat muuttuvat 

asumiskäyttötarkoituksen myötä hallitummiksi. Yhdessä kommenttipuheenvuorossa 

todettiin, että autoja ei haluta alueelle lisää ja epäiltiin, mahtuvatko tulevien asukkaiden 

autot omalle tontilleen. Kaavoittaja kertoi, että uusien asukkaiden autopaikat ja tontilla jo nyt 

olevat rasitepaikat mahtuvat kokonaisuudessaan omalle tontilleen kannenalaiseen 

pysäköintilaitokseen. Asukaspysäköinti on myös erityyppistä kuin opiskelijoiden tuottama 

hiukan hallitsematon pysäköinti.  
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Kysyttiin, onko harkittu, voitaisiinko tonteille toteuttaa suuri pysäköintiluola, joka palvelisi 

muitakin kuin tontin asukkaita – esim. stadionille tulijoita. Kerrottiin, että tässä tapauksessa 

on tutkittu pelkästään tontin käyttäjien pysäköintitarpeita, eikä suuremman kokonaisuuden 

toteuttaminen ole kovinkaan yksinkertaista tiiviissä kaupunkirakenteessa.  

 

Tiedusteltiin, täytyisikö paikalle varata alue Töölön metron sisäänkäynnille. Kerrottiin, että 

metrohanke ei ole ajankohtainen ja sille on rakennettu tilavaraus lähistöllä sijaitsevan 

Helsingin yliopiston Haartmaninkadun tontille.  

 

 Rakennusaika 

Jonkin verran kyseltiin, miten peruskorjaus ja uudisrakentaminen vaikuttavat ympäristöön. 

Miten pitkään purkutyömaa on käynnissä? Onko rakentamisaikaisella melulla ja pölyllä 

vaikutuksia esim. päiväkodin toimintaan? Urheilutalon osalta peruskorjaus ja 

toimistokerrosten muutokset asumiseen pyritään tekemään samanaikaisesti. 

Rakennustoimenpiteet tuottavat toki melua ympäristöön, mutta toisaalta myös alue on jo 

valmiiksi jonkin verran meluisa liikenteen takia.  
 

 

 


