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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee puisto- ja katualu-
etta, joka sijaitsee Tukholmankadun ja Haartmaninkadun kul-
massa. Alue kuuluu Meilahden sairaalan valtakunnallisesti merkit-
tävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Museovirasto,
RKY2009). Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden raitiolinja 7:n pää-
tepysäkin rakentamisen puiston kaakkoisreunalle. Linja tulee Tuk-
holmankatua pitkin Pasilan suunnasta ja kääntyy päätepysäkille
Haartmaninkadun kautta.

Huonokuntoinen puisto kunnostetaan raitiotien ja kadunrakenta-
misen yhteydessä. Puiston pinta-ala pienenee uusien liikennejär-
jestelyiden takia. Raitiovaunun kääntösäteiden vaatiman tilan ta-
kia uusi raitiovaunupysäkki sijoitetaan osittain korttelin 15529 ton-
tin 7 puolelle ja Haartmaninkadun lounaispuoleisen bussipysäkin
katos sekä jalankulku sijoitetaan korttelin 15526 tontille 9. Kysei-
set tontit eivät kuulu kaavamuutosalueeseen, mutta pysäkkien ja
jalankulun sijoittamisesta tehdään niiden kanssa erilliset sopimuk-
set.

Helsingin kaupunki omistaa puisto- ja katualueet. Korttelin 15529
tontti 7 on Helsingin yliopistokiinteistöjen omistuksessa. Korttelin
15526 tontin 9 omistaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piiri -kuntayhtymä (HUS). Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloit-
teesta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma
(piir.nro 6807), johon kaavaratkaisu perustuu.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa raitiovaunulinjan pää-
tepysäkin rakentaminen Rosina Heikelin puiston kaakkoisreu-
nalle. Meilahti on merkittävä työpaikka-alue ja Töölöntulli puoles-
taan merkittävä joukkoliikenteen solmukohta. Nykyisellään alu-
eelle kulkevat bussit ovat hyvin täynnä. Tilannetta helpottamaan
on tulossa runkolinja 500, mutta kapasiteetin riittävyyden varmis-
tamiseksi Pasilan ja Meilahden välille tarvitaan myös raitiotieyh-
teys. Pysäkin ja kääntöpaikan tarve pohjautuu HSL:n vuonna
2014 laatimaan raitioliikenteen linjastosuunnitelmaan, jossa Ro-
sina Heikelin puiston kohdalle on hahmoteltu 7-raitiolinjan pohjoi-
nen päätepysäkki.

Rosina Heikelin puisto on perustettu kaupunginpuutarhuri Bengt
Schalinin aikana 1950-luvulla. Se on pienentynyt vuosien saa-
tossa tontinrajamuutosten sekä kadunrakentamisen myötä. Lähes
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puiston perustamisesta saakka jatkunut läpikulkuliikenne ja 2010-
luvun rakennustyömaakäyttö ovat kuluttaneet puistoa huomatta-
vasti eikä alkuperäisestä suunnitelmasta ole jäljellä juuri muuta
arvokasta kuin komeat männyt ja muutama harvinainen koriste-
kasvilaji. Kaavamuutoksen tavoitteena on säilyttää puiston arvok-
kaat säilyneet elementit ja palauttaa sen kaupunkikuvalliset arvot.
Uudet katujärjestelyt suunnitellaan siten, että puiston pinta-ala
pienenee mahdollisimman vähän.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että se osaltaan mahdollistaa Helsingin kehittä-
misen raideliikenteen verkostokaupunkina ja auttaa kasvattamaan
kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 1 860 m2. Kaavaratkaisun myötä
puiston pinta-ala pienenee 445 k-m².

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Rosina Heikelin puisto sijaitsee Helsingin suurimman sairaalakes-
kittymän, Meilahden sairaala-alueen itäpuolella. Puiston kaakkois-
puolella on HUSLABin rakennuksia, joista uusin on valmistunut
2015. Tukholmankadun pohjoispuolella on Tukholmanpuisto ja
sitä ympäröivä 1940- ja 1950-luvuilla rakennettu Meilahden asuin-
kerrostaloalue. Alueella on hyvät, kovassa käytössä olevat jouk-
koliikenneyhteydet, joiden kapasiteettia pyritään kaavamuutok-
sella parantamaan.

Suunnitelma 7-raitiolinjan reitille. Ote HSL:n raitiotieliikenteen linjastosuunnitelmasta
(2014).



7 (20)

Kolmion mallinen Rosina Heikelin puisto on ollut alun perin Tuk-
holmankadun jakaman Tukholmanpuiston eteläinen osa. Puisto
nimettiin uudestaan vuonna 2010 Suomen ensimmäisen naislää-
käri Rosina Heikelin mukaan. Ensimmäiset kaavalliset viitteet
Tukholmanpuistosta ovat löydettävissä Eliel Saarisen Pro Hel-
singfors 1918 -suunnitelmasta. Kaksiosainen Tukholmanpuisto on
asemakaavoitettu ensimmäisen kerran 1925 (Birger Brunila).

Molemmat puiston osat on suunniteltu Bengt Schalinin toimiessa
Helsingin kaupungin puutarhurina. Tukholmanpuiston pohjoinen
suorakulmainen osa on perustettu 1940-luvun puolivälissä sa-
maan aikaan puistoa reunustavan kerrostaloalueen kanssa. Ete-
läinen osa puistosta (nyk. Rosina Heikelin puisto) on perustettu
1950-luvulla. Rakentamiseen saakka eteläinen puisto oli mänty-
metsää. Schalin jätti puistoon muutamia metsän mäntyjä ja täy-
densi sommitelmaa kukkivilla puilla ja pensailla. Alun perin Schali-
nin sommitelmassa oli neliskanttinen leikkikenttä puiston itänur-
kassa, mutta se toteutettiin lopulta suorakaiteen muotoisena puis-
ton kaakkoisreunalle. Kenttä erottuu ruohottuneena vielä 2000-
luvun ilmakuvissa, mutta se on lohkaistu osaksi naapuritonttia
15529/7 HUSLABin kaavamuutoksen yhteydessä vuonna 2010.

Bengt Schalinin 1950-luvulla laadittu suunnitelma Tukholmanpuiston eteläosaan (nyk.
Rosina Heikelin puisto).

Puisto (VP)

Kaavamuutosalue on suurimmaksi osaksi nykyisellään puistoalu-
etta (VP). Kaavamuutoksessa levennetään katualueita puiston
puolelle sen verran, että katujen uudet raitiotie- ja pyörätiejärjeste-
lyt saadaan mahtumaan. Päätepysäkkiä varten puiston kaakkois-
reunaan on osoitettu alueen osa, jolle saa sijoittaa raitiotien (jl).
Raitiotien ura ja rakenteet sovitetaan puiston uuteen ilmeeseen.
Sijainnista vilkkaiden väylien kulmauksessa johtuen puistoa kehi-
tetään läpikulkupaikkana, jossa on miellyttävä odottaa bussia tai
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raitiovaunua. Kaupunkikuvallisesti tärkeät puut ja avokalliot säily-
tetään. Puistoon saa sijoittaa pienen puistoaukion, jossa voi olla
esimerkiksi istuskelupaikka ja ympäristötaidetta.

Liikenne

Lähtökohdat

Rosina Heikelin puisto sijaitsee liikenteellisesti vilkkaiden katujen,
Tukholmankadun ja Haartmaninkadun risteyksessä. Liikennemää-
rät ovat 2+2 -kaistaisella Tukholmankadulla noin 25 000 ajoneu-
voa vuorokaudessa ja Haartmaninkadulla noin 10 500 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Tukholmankadulla on vilkasta paikallista bussi- ja
raitioliikennettä sekä bussien kaukoliikennettä. Arkisin iltaruuhka-
tunnin aikana Tukholmankadulla liikennöi noin 20 30 HSL-alueen
bussivuoroa suuntaansa. Raitiolinja 4 liikennöi iltaruuhkassa noin
6 minuutin välein. Puistoalue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien
solmukohdassa ja seudullisten sairaanhoitopalvelujen läheisyy-
dessä.

HSL:n raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa (2014) Länsisata-
masta Pasilan kautta Meilahteen kulkevan raitiolinja 7:n päätepy-
säkki on esitetty Meilahteen Rosina Heikelin puiston kohdalle.

Tukholmankadulle ja Paciuksenkadulle laadittiin liikennesuunnitel-
mat syksyllä 2015, joiden pohjalta on laadittu tarkemmat katu-
suunnitelmat. Suunnitelmassa parannettiin bussiliikenteen järjes-
telyjä, sillä uuden bussirunkolinjan 500 Herttoniemestä Munkki-
vuoreen on tarkoitus aloittaa liikennöinti vuonna 2018. Suunnitel-
massa esitettiin myös yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt,
jotka ovat osa kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkkoa.

Tulevaisuudessa alueen läpi voi liikennöidä kaksi uutta raitiolin-
jaa: Vihdintien pikaraitiolinja sekä läntisen kantakaupungin raitio-
linja. Vihdintien raitiolinja kulkisi keskustasta Mannerheimintien,
Tukholmankadun, Paciuksenkadun ja Huopalahdentien kautta tu-
levalle Vihdintien kaupunkibulevardille, ja sen päätepysäkki olisi
Lassilassa. Läntisen kantakaupungin raitiolinja kulkisi Eirasta
Munkkiniemeen Kampin ja Töölön kautta. Raitiolinjaa varten ra-
kennettaisiin uusi raideyhteys Topeliuksenkadulta Tukholmanka-
dulle. Raitioteiden yleissuunnittelu on käynnissä (vuonna 2018) ja
niiden toteutus voi ajoittua 2020-luvun loppupuolelle.

Kaavaratkaisu

Rosina Heikelin puiston alueelle esitetään rakennettavaksi HSL:n
linjastosuunnitelman mukainen raitiolinja 7:n kääntöpaikka ja rai-
tiovaunupysäkki, joiden järjestelyt liitetään hyväksytyn Paciuksen-
kadun ja Tukholmankadun katusuunnitelman mukaisiin ratkaisui-
hin soveltuvin osin. Kääntöpaikan järjestelyt ulottuvat pysäkin
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osalta kaavarajauksen ulkopuolella sijaitsevalle Helsingin yliopis-
tokiinteistön tontille (15529/7), jotta mahdollisimman suuri osa
puistosta voitaisiin säilyttää. Haartmaninkadun lounaispuolen py-
säkkikatos esitetään siirrettäväksi niin ikään kaavarajauksen ulko-
puolella sijaitsevalle HUS-kuntayhtymän tontille 15526/9 samaan
linjaan nykyisen puurivin kanssa. Pysäkkien ja jalankulun sijoitta-
misesta naapuritonttien puolelle on neuvoteltu erikseen tontin-
omistajien kanssa. Liikennesuunnitelma tukeutuu kaava-alueen
ulkopuolelle tulevien pysäkkien ja kulkuväylien osalta kyseisillä
tonteilla 15526/9 ja 15529/7 voimassaoleviin asemakaavoihin.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Kaavamuutosalue on suurimmaksi osaksi rakennettua puistoa.
Istutetun kasvillisuuden lisäksi puistossa on samalla paikalla vielä
1950-luvulla sijainneen metsän mäntypuustoa. Pentti Alangon
1970-luvulla tekemän kasvillisuuskartoituksen mukaan puiston la-
jisto oli alun perin varsin monipuolinen. Sittemmin monet kasvit
ovat puistosta kadonneet. Kukkivista pensaista on jäljellä Haart-
maninkadun varressa harvinaisia marjaomenapensaita ja kirsikka-
sorvarinpensaita. Niiden lisäksi alkuperäisestä suunnitelmasta on
jäljellä useita mäntyjä. Puiston suunnittelija Bengt Schalin on tun-
nettu värikkäistä koristekasvi-istutuksista ja olemassa olevan kas-
villisuuden hyödyntämisestä.

Alueella on muutamia puiston kokoon nähden laajahkoja kalliopal-
jastumia. Korkeussuhteiltaan puisto on varsin tasainen, mutta se
on vuosien mittaan jäänyt ympäröivää tiestöä alemmaksi. Koska
puisto on ollut ilmeisesti perustamisestaan saakka suosittu läpi-
kulkupaikka, polkuja on syntynyt runsaasti 1960-luvulta lähtien.
Polut ja niiden reunamat ovat hyvin kuluneita. HUSLABin raken-
nustyömaa 2010-luvulla on kuluttanut maastoa entisestään.

Kaavaratkaisu

Katualuetta täytyy laajentaa jonkin verran puiston puolelle, jotta
katujärjestelyt raitiotielinjauksineen ja uusine pyöräkaistoineen
saadaan mahtumaan katualueelle. Haartmaninkadun varren ko-
risteomenapuut ja kirsikkasorvarinpensaat joudutaan poistamaan
uuden jalkakäytävän tieltä. Joitakin puita joudutaan kaatamaan
puiston ja HUSLABin tontin väliin tulevan raitiotielinjauksen tieltä.
Suurikokoisia mäntyjä ja muita kaupunkikuvallisesti arvokkaita
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puita on merkitty kaavakarttaan säilytettäviksi puiksi. Tukholman-
kadun puolella joudutaan poistamaan osa avokalliosta liikennejär-
jestelyiden takia. Puiston puolelle jäävät avokalliot on merkitty
kaavassa ohjeellisesti säilytettäviksi.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Raitiotieliikenteen kehittäminen on osa kaupungin kestävien liik-
kumismuotojen strategiaa.

Kaavaratkaisu

Kaava mahdollistaa raitiotieliikenteen kehittämisen. Tämän lisäksi
puisto säilyy puistona: viheralueet ovat kaupungissa tärkeitä niin
viihtyisyyden, kuin kaupunkiekologiankin kannalta. Viheralueet ta-
saavat hulevesiä ja lisäävät katutilan hengittävyyttä. Oikein suun-
niteltuina ne lisäävät myös kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Kaavamuutosalueella ei ole suojelukohteita, mutta Rosina Heike-
lin puisto kuuluu Meilahden sairaala-alueen valtakunnallisesti
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Mei-
lahden sairaala-alueen kokonaisuus kuuluu myös maakunnalli-
sesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Uudenmaan liitto 2012).
Puiston viereisellä tontilla 15529/7 osoitteessa Haartmaninkatu 3
sijaitseva HUSLABin rakennus on suojeltu merkinnällä sr-2.

Kaavaratkaisu

Kaavassa määrätään suunnittelemaan puisto osana Meilahden
sairaala-alueen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuu-
riympäristöä. Puistosta tullaan laatimaan yleissuunnitelma sekä
valaistussuunnitelma. Pintamateriaalien tulee olla korkealaatuisia
ja aikaa kestäviä. Puisto kunnostetaan osaksi arvokasta kokonai-
suutta.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Alueen eteläreunassa sijaitsee Haartmaninkadun suuntainen Sal-
misaari-Kamppi-Ruskeasuo -yhteiskäyttötunneli.
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Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei edellytä teknisen huollon verkostojen lisäraken-
tamista. Raitiotien rakentaminen edellyttää Haartmaninkadulla lii-
kennejärjestelyjä ja johtosiirtoja kaava-alueen ulkopuolella.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Kaava-alue sijoittuu kitkamaa-/kallioalueelle, jolla on avokalliopal-
jastumia.

Kaavaratkaisu

Maaperä on rakennettavuudeltaan hyvää. Tiedossa ei ole toimin-
taa, joka olisi aiheuttanut maaperän pilaantumista.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Puisto sijaitsee kahden vilkkaasti liikennöidyn väylän varrella. Tä-
män takia puisto on varsin meluisa paikka.

Kaavaratkaisu

Puistosta ei ole tarkoitus tehdä varsinaista oleskelupuistoa. Se
suunnitellaan miellyttäväksi, arvokkaaseen rakennettuun kulttuu-
riympäristöön sopivaksi läpikulkupaikaksi, jossa voi tarpeen tullen
pysähtyä hetkeksi odottamaan raitiovaunua tai bussia.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Tontilla 15529/7 on HUSLABin toimintaan liittyviä laboratoriotiloja,
jotka voivat olla tärinälle herkkiä. Raitiovaunupysäkki on suunni-
teltu rakennettavaksi kiinni HUSLABin nykyiseen ajoluiskaan. Rai-
tiotie voi mahdollisesti aiheuttaa laboratoriolaitteita häiritsevää
sähkömagneettista säteilyä.

Kaavaratkaisu

HKL:n (Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos) keväällä 2017 teet-
tämän arvion mukaan (ks. selostuksen liitteenä oleva WSP:n ra-
portti) kääntölenkin suunnittelualueella raitiovaunujen liikennöin-
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nistä aiheutuva ja ympäristössä aistittava tärinä on epätodennä-
köistä ja rakenteellisten vaurioiden syntyminen erittäin epätoden-
näköistä. Runkomelua aiheuttavaa värähtelyä liikennöinti toden-
näköisesti aiheuttaa, mutta se on niin alhaista, ettei ihminen ha-
vaitse sitä tärinänä eikä se aiheuta minkäänlaista vaaraa raken-
nuksille tai muille rakenteille. Runkomelun suhteen WSP:n rapor-
tissa suositetaan kohdennetun vaimennuksen asentamista kään-
tölenkin ja vaihteiden osuudelle. Kaavassa on määräyksiä ole-
massa olevien rakenteiden, maanalaisten tilojen, herkkien labora-
toriolaitteiden, rakennusten, katujen, kunnallistekniikan verkosto-
jen ja säilytettävien puuistutusten huomioon ottamisesta raidealu-
etta suunniteltaessa. Mahdolliseen sähkömagneettiseen säteilyyn
liittyviä yksityiskohtia tutkitaan jatkosuunnittelussa. Jos tarkemmat
tutkimukset osoittavat säteilyä olevan häiritsevä määrä, suunnitel-
missa esitetään tarvittavat suojausmenetelmät.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

- Puiston mittaus ja kasvillisuuden inventointi / HKR 2015
- Liikennesuunnitelmaluonnos / KSV 2016
- HSL:n raitiotieliikenteen linjastosuunnitelma 2014 2024 / HSL

2014
- Paciuksenkadun ja Tukholmankadun liikennesuunnitelma

2015 010887 / KSV 2015
- Tukholmankadun katusuunnitelma välillä Paciuksenkatu

Haartmaninkatu / 30594/1
- Reijolan aluesuunnitelma 2011 2020 / HKR 2011:5
- Rosina Heikelin puiston kääntölenkki  arvio raitiotien kääntö-

lenkin tärinävaikutuksista. Raportti / WSP 2017

Lisäksi kaavamuutoksen taustaksi on selvitetty puiston kaavoitus-
ja rakentamishistoriaa, teknis-taloudelliset asiat sekä laadittu alus-
tavia luonnoksia puiston uudelle ilmeelle.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia
(10/2017, alv 0 %) seuraavasti:

Katualueet   280 000 euroa
Viheralueet   350 000 euroa
Yhteensä   630 000 euroa

Katualueiden kustannusarvioon sisältyvät Haartmaninkadun katu-
alueen leventäminen sekä raitiotien rakentaminen. Haartmaninka-
dun kustannuksiin sisältyvät uusi jalkakäytävä ja linja-auto-
pysäkki, joiden arvioidaan maksavan 30 000 euroa. Raitiotien ra-
kentamisen kustannusarvio kaava-alueella on 250 000 euroa.
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Hinta sisältää radan, pysäkin ja radan sähköistyksen. Rosina Hei-
kelin puiston muutosten arvioidaan maksavan noin 350 000 eu-
roa.

Lisäksi liikennesuunnitelman mukaiset, raitiotien rakentamisen
mahdollistavat muutokset Haartmaninkadulla maksavat arviolta
1,3 milj. euroa, mistä raitiotien osuus on noin 1,0 milj. euroa, lii-
kennejärjestelyjen osuus noin 0,1 milj. euroa ja johtosiirtojen
osuus on noin 0,2 milj. euroa. Lisäksi kaukolämpöverkon muutok-
set Haartmaninkadun ja Tukholmankadun liittymässä aiheuttavat
kustannuksia. Niiden määrittely edellyttää tarkempaa suunnitte-
lua.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisu parantaa raitiotieliikenteen verkostoa ja edesauttaa
joukkoliikenteen yhteyksien sujuvuutta ja kattavuutta. Puiston
kunnostaminen parantaa rakennetun ympäristön viihtyisyyttä.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Muutamia puita ja koristepensaita joudutaan poistamaan katujär-
jestelyiden takia. Suurin osa männyistä ja muusta arvokkaasta
kasvillisuudesta on merkitty kaavassa säilytettäväksi. Avokalliot
säilytetään mahdollisimman suurilta osin. Haartmaninkadulle ja
puiston sekä HUSLABin tontin väliin tulee raitiovaunun kiskot
sekä ajolangat. Vaikka puiston pinta-ala kaavamuutoksen myötä
pienenee jonkin verran, se säilyy kuitenkin puistona eivätkä
luonto- ja maisemaolosuhteet muutu olennaisesti.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavamuutos parantaa alueen hyviä liikenneyhteyksiä entises-
tään.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Suuressa mittakaavassa kaavamuutosalue säilyy lähes entisen
kaltaisena. Paikallisesti muutos on näkyvämpi: huonossa kun-
nossa olevan puiston kunnostaminen lisää alueen viihtyisyyttä.
Kadun ja puiston rakentaminen kohentavat kaupunkikuvaa. Puis-
ton kunnostaminen on myös kulttuuriperinnön säilyttämisen kan-
nalta olennaista.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Puistolla on paikallista merkitystä hulevesien pidättämisen kan-
nalta. Suurin osa puistosta säilytetään pinnoittamattomana. Kul-
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kuväylien (puiston polut, raitiovaunun raidealue) pinnoitteiksi vali-
taan mahdollisimman hyvin vettäläpäiseviä, korkealaatuisia mate-
riaaleja.

Sujuvan ja kattavan raideliikenteen edistäminen vähentää ihmis-
ten tarvetta kulkea matkansa henkilöautolla ja näin ollen se vä-
hentää liikenteen päästöjä.

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

Rosina Heikelin puisto on vilkkaasta liikenteestä johtuen meluisa,
joten se ei sovellu jatkuvaan oleskeluun, vaan on jatkossakin
luonteeltaan läpikulkupaikka. Kunnostettu puisto tuo kuitenkin alu-
eelle visuaalista viihtyisyyttä.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Uusi pysäkki helpottaa työntekijöiden liikkumista Meilahden ja
Laakson suurten työpaikkakeskittymien ja Pasilan välillä.

TOTEUTUS

Rakentamisaikataulu

Rosina Heikelin puiston kääntöpaikan käyttöönoton tavoiteaika-
taulu on vuonna 2020, jolloin raitiolinja 7 aloittaa liikennöinnin. Lii-
kennesuunnitelman pohjalta laaditaan katusuunnitelma ja puiston
osalle puistosuunnitelma. Kääntöpaikan edellyttämät katu- ja
puistojärjestelyt pyritään toteuttamaan samanaikaisesti.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kaksi erityistavoitetta: joukkoliikenteen toi-
mintaedellytyksien parantaminen sekä valtakunnallisesti merkittä-
vien kulttuuriympäristöjen arvojen säilyttäminen. Tavoitteiden huo-
mioon ottamista selostetaan tarkemmin kohdassa Alueiden käyt-
tötarkoitus ja korttelialueet.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.
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Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta
sekä kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeää aluetta
(RKY 2009). Suunnittelualueen viereen on merkitty seutuliiken-
teen radan ohjeellinen sijainti. Asemakaavan muutos on maakun-
takaavan mukainen.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on kulttuuriympäristön
vaalimisen kannalta tärkeä alue (RKY 2009). Asemakaavan muu-
tos on 2. vaihemaakuntakaavan mukainen.
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Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumi-
sen ja toimitilojen aluetta (tullut kokonaisuudessaan voimaan
19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta). Alueella
on lisäksi kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maise-
makulttuurin kannalta merkittävän alueen merkintä sekä varaus
kahdelle maanalaiselle ratayhteydelle. Toinen merkintä on Tuk-
holmankadun suuntainen pääliikenneverkon maanalainen osuus,
toinen Pasilasta Keskuspuiston alitse kulkeva, Pisara-radan lin-
jaukseen yhdistyvä metro tai rautatie asemineen. Nyt laadittu kaa-
varatkaisu on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa alue on kantakaupunkialuetta
(C2). ). Pääkaduksi merkityllä Tukholmankadulla on pikaraitiotie-
varaus. Suunnittelualueen kohdalla kulkee myös raideliikenteen
runkoyhteys. Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on otettu huomioon
Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) ta-
voitteet.
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin
pintakallioaluetta. Tukholmankadulla on suunnitellun liikennetun-
nelin ja tilan varaus. Haartmaninkadulle on merkitty nykyisiä ra-
kennettuja maanalaisia tiloja. Topeliuksenkadulle kaava-alueen
ulkopuolella on osoitettu katkoviivalla suunnitellun raideliikenne-
tunnelin ohjeellinen linjaus ja aseman sijainti. Nyt laadittu kaava-
ratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 11847 (tullut voimaan
2.7.2010). Kaavan mukaan suunnittelualue on puistoa (VP).
Kaava-alueen ulkopuolella tontilla 15529/7 on metron sisäänkäyn-
tivaraus Tukholmankadun ja Topeliuksenkadun kulmassa.
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Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Paciuksenkadun ja Tuk-
holmankadun liikennesuunnitelman 20.1.2015. Liikennesuunnitel-
man pohjalta laadittiin tarkemmat katusuunnitelmat, jotka hyväk-
syttiin 13.12.2016. Liikennesuunnitelmassa on esitetty muutoksia
Rosina Heikelin puiston pohjoisreunalle Tukholmankadun puo-
lella. Kaavamuutos ja siihen liittyvä liikennesuunnitelma ottavat
huomioon jo hyväksyttyjen katusuunnitelmien mukaiset järjestelyt.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa puisto- ja katualueet. Naapuritontti
15529/7 on Helsingin Yliopistokiinteistöjen omistuksessa, ja
Haartmaninkadun lounaispuolen tontti 15526/9 HUS-kuntayhty-
män omistuksessa.

Maanomistus. Kaupungin omistamat alueet merkitty vihreällä.

Muut lähtökohdat

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

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Uudenmaan ELY-keskus
 Liikenneliikelaitos (HKL)
 kaupunginmuseo (nyk. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala)
 kiinteistöviraston geotekninen osasto (nyk. kaupunkiympäristö-

toimiala KYMP)
 kiinteistöviraston tonttiosasto (nyk. KYMP)
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto (nyk. KYMP)
 rakennusvirasto (nyk. KYMP)
 ympäristökeskus (nyk. KYMP)

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 verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä
lehti-ilmoituksella Töölöläinen -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 6.6. 1.7.2016 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat etupäässä jatkosuunnitte-
luun ja tekniseen toteutettavuuteen, eivät niinkään kaavan sisäl-
töön. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitus-
työssä.
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Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat uuden raitiotien ja naapuritontilla 15529/7
sijaitsevan Helsingin Yliopistokiinteistöjen omistaman HUSLAB-
laboratoriorakennuksen rakenteiden (esim. ajoramppi) tekniseen
yhteensovittamiseen. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitus-
työssä.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl.

Vastine mielipiteeseen on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Liikenneliikelaitos (HKL)

Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta tiedotetaan tonttien
15526/9 ja 15529/7 omistajia.

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä 26.1.2018

Marja Piimies














































