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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia Etu-Töölössä osoit-
teessa Leppäsuonkatu 7. Kaavaratkaisu mahdollistaa tontin täy-
dennysrakentamisen.

Tontille on suunniteltu uusia opiskelija-asuntoja 5 ½ kerroksiseen
uudisrakennukseen samalla tontilla sijaitsevan vanhan opiskelija-
asuntolan viereisen pysäköintipaikan tilalle. Uudisrakennus on so-
vitettu ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja mittakaavaan siten,
että se täydentää luontevasti olemassa olevaa kaupunkiraken-
netta.

Kaavamuutoksessa on uutta asuntokerrosalaa 1 250 k-m2 ja liike-
tilaa vähintään 47 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 40.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että ole-
massa oleva kaupunkirakenne tiivistyy ja alueen maankäyttö te-
hostuu. Rakentaminen muuttaa olemassa olevien asuinkerrosta-
lojen näkymiä, mikä on huomioitu suunnitteluratkaisussa.

Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan
kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on tontin 411/22 täydennysrakentami-
nen ympäröivään arvokkaaseen kaupunkirakenteeseen sopivalla
tavalla. Tavoitteena on lisäksi nykyisin pysäköintialueena toimivan
piha-alueen viihtyisyyden parantaminen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että kaavoitetaan uusia asuntoja keskustoihin
sekä edistetään täydennysrakentamista ja uusien asuntojen laa-
dukkaita toteutustapoja.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 2 344 m2. Voimassa olevan ase-
makaavan mukaan tontille sijoitettavan kerrosalan enimmäis-
määrä on 4 410 k-m2, mikä vastaa kiinteistörekisteriin merkittyä
toteutuneen kerrosalan määrää.
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Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 1 250 k-m². Suun-
nittelualueen kokonaiskerrosala on siten 5660 k-m². Tonttitehok-
kuudeksi muodostuu e = 2,41. Uusia asuntoja tontille saadaan ar-
violta 26 kpl.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee korttelistossa, joka on rakentunut monessa eri vai-
heessa. Korttelin 411 pohjoisreunan asuinrakennukset ovat 1910-
20-luvuilta muodostaen yhtenäistä umpikorttelin reunaa Hietanie-
menkadun suuntaan. Kortteliin 1940-50-luvulla rakennettujen Hel-
singin ylioppilaskunnan opiskelija-asuntoloiden ja opiskelijoita pal-
velevan kirjastorakennuksen sijoittelu taas perustuu avoimeen
korttelirakenteeseen. Opiskelijakampus on myöhemmin täydenty-
nyt vielä yhdellä opiskelija-asuntolalla Hietaniemenkadun varteen
(1968) sekä opiskelijatoimintoja palvelevalla rakennuksella
Mechelininkadun varteen (2008).

Leppäsuonkadun eteläpuolella sijainnut linja-autojen pysäköinti-
alue ja tavaraterminaali poistuivat alueelta linja-autoaseman siir-
ryttyä Kampin keskukseen vuonna 2005, ja ennen avoimet
Mechelininkadun ja Pohjoisen Rautatiekadun varret on rakennettu
tehokkaasti asuinkäyttöön. Leppäsuonkatu on samassa yhtey-
dessä muutettu itäiseltä puoliskoltaan vain jalankululle ja pyöräi-
lylle varatuksi kaduksi, jolla on tontille ajo sallittu.

Leppäsuonkatu 7 tontilla sijaitseva Suomen ensimmäinen opiske-
lija-asuntolaksi rakennettu 8-kerroksinen rakennus (valmistunut
1947) kuuluu nykyisin Helsingin opiskelija-asuntolasäätiö
HOAS:lle, samoin kuin sitä vastapäätä sijaitseva asuntola osoit-
teessa Pohjoinen Rautatiekatu 29. Tontin piha-alue toimii nykyisin
pysäköintialueena ja jäteastioiden säilytyspaikkana. Lisäksi siltä
on ajoyhteys saman korttelin tontin 23 maanalaiseen pysäköintiin.

Tontin pohjoispuolella sijaitsee 1910- ja 20- luvuilta peräisin olevia
asuintaloja. Leppäsuonkadun varressa tontin itäpuolella sijaitsee
autokorjaamo, joka sijaitsee Hietalahdenkatu 6:n tontilla korotetun
pihakannen alla. Tilaan johtaa luiska sekä suoraan Leppäsuonka-
dulta että Hietalahdenkatu 6:n pihalta Hietalahdenkadun suun-
nasta.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Asuinkerrostalojen korttelialueella saa rakentaa opiskelija-asun-
toja ja niihin liittyviä opiskelu- ja palvelutiloja sekä liiketiloja. Kaa-
varatkaisu mahdollistaa uuden 5 1/2 -kerroksisen uudisrakennuk-
sen rakentamisen olemassa olevan opiskelija-asuntolan viereisen
pysäköintipaikan tilalle.
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Tontti on jaettu kahteen rakennusalaan, josta olemassa olevalle
rakennukselle on osoitettu rakennusoikeutta toteutuneen kerros-
alan verran 4 410 k-m2. Uudelle rakennukselle on osoitettu ker-
rosalaa 1 250 k-m2. Yhteis-, varasto- ja liiketilat sekä tekniset tilat
saa rakentaa kerrosalan lisäksi.

Uudisrakennus

Uudisrakennus sovitetaan ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja
mittakaavaan siten, että se täydentää luontevasti olemassa ole-
vaa kaupunkirakennetta. Rakennusmassa ottaa linjansa naapuri-
rakennuksista, pohjoisjulkisivu jää selvästi irti naapuritonttien ra-
jasta ja jättää vapaaksi pitkät näkymät korttelin läpi. Rakennus-
massaa on taitettu, jotta tiiviissä korttelirakenteessa naapuriraken-
nusten asunnot katsovat lähtökohtaisesti toistensa ohi. Raken-
nusmassa kapenee Hietaniemenkatua kohti, maksimoiden Hieta-
niemenkadun varren rakennusten sekä opiskelija-asuntojen piho-
jen valoisuuden. Uudisrakennus noudattelee naapurirakennusten
korkeuksia ja kattomuoto mukailee ympäristön kattomuotoja.
Ylimmän kerroksen avoin terassi mahdollistaa näkymän kohti ole-
massa olevan rakennuksen omintakeista kattoa Leppäsuonkatua
pitkin lähestyttäessä.

Rakennuksen tulee sopia arkkitehtuuriltaan ympäristön arvokkaa-
seen kaupunkikuvaan ja kattomaisemaan. Julkisivumateriaalien
valinnassa pyritään elinkaarikestävyyteen ja ympäröivään kau-
punkikuvaan sopivaan ratkaisuun. Uudisrakennukseen tulee
osoittaa liiketila maantasokerrokseen Leppäsuonkadun varteen.

Uudisrakennus sijoittuu siten, että täydennysrakentaminen tontille
411/6 (Hietaniemenkatu 6 / Leppäsuonkatu 5) on tulevaisuudessa
mahdollista.

Vanha opiskelija-asuntola

Leppäsuonkatu 7 tontilla sijaitsee vuonna 1947 valmistunut, Suo-
men ensimmäinen opiskelija-asuntolaksi rakennettu 8-kerroksinen
rakennus, joka kuuluu nykyisin Helsingin opiskelija-asuntolasäätiö
HOAS:lle. Rakennuksessa on 72 huoneistoa ja noin 140 asu-
kasta. Rakennus on suojeltu asemakaavassa sr-2 merkinnällä,
kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus.

Piha- ja oleskelualueet

Piha on rakennettava ja istutettava oleskelualueeksi niiltä osin
kun sitä ei käytetä kulkuteinä tai leikkialueena, eikä sille saa sijoit-
taa tomutus- tai jätehuollon laitteita. Uudisrakennuksen ylimpään
kerrokseen tulee rakentaa yhteiskäyttöön tarkoitettu kattoterassi,
jota ei saa lasittaa tai kattaa.
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Yhteistilat

Asukkaiden käyttöön on varattava riittävästi varasto-, huolto- ja
yhteistiloja sekä talopesula. Yhteistiloja voidaan osoittaa myös
muualta samalta tontilta tai tontilta 13414/14. Viitesuunnitelmassa
HOAS/ Leppäsuonkatu 7 (nykyinen kiinteistö), HOAS/ Pohjoinen
Rautatienkatu 29 ja kaavaratkaisun mukainen uudisrakennus
muodostavat kokonaisuuden, jossa eri rakennusten asukkaat voi-
vat tarpeen mukaan käyttää toisten rakennusten palveluja ja yh-
teistiloja. Myös polkupyöräpaikkojen osalta rakennuksia voidaan
tarkastella kokonaisuutena.

Liikenne

Lähtökohdat

Leppäsuonkadun liikennemäärät ovat vähäiset, koska Lep-
päsuonkadun itäosassa on sallittua ainoastaan tontilleajo.

Tontin läpi on ajoyhteys (rasite) naapuritontin 411/23, HYY Do-
mus Academican, maanalaiseen pysäköintiin.

Tontilla sijaitsee 20 autopaikkaa. Näistä 9 on asukkaiden käy-
tössä, 10 vuokrattu naapurissa sijaitsevalle autokorjaamolle. 1 au-
topaikka on varattu jäteauton käyttöön. Voimassa olevan asema-
kaavan mukaisesti autopaikkamäärä on 15 (1 ap/300 k-m2).

Polkupyöräpaikkoja on kellarin ulkoiluvälinevarastossa 60 kpl ja
pihalla 30 kpl.

Kaavaratkaisu

Leppäsuonkadun itäosassa sallitaan jatkossakin vain tontilleajo.
Tontilla säilyy rasitteena ajoyhteys viereisen tontin 411/23 maan-
alaiseen pysäköintiin.

Tontille saa rakentaa kaksi autopaikkaa liikuntaesteisille tai vie-
raille. Tontille ei saa sijoittaa muita autopaikkoja.

Tontille sijoitettavien polkupyörien vähimmäismäärät ovat 1 pp /
30 k-m2. Vähintään 75% paikoista tulee sijoittaa helposti saavu-
tettaviin sisätiloihin. Suunnitelmassa uudisrakennuksen ulkoiluvä-
linevarastoissa kellarissa ja maantasokerroksessa on osoitettu te-
linepaikat 179 polkupyörälle. Uudisrakennuksen pihalle on osoi-
tettu 44 telinepaikkaa sekä olemassa olevan rakennuksen länsi-
puolelle on lisätty 20 pyöräpaikkaa. Kellarin varastotilaan on kulku
isolla hissillä, jolla polkupyörien kuljettaminen on mahdollista. Uu-
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disrakennuksen pysäköintipaikat ovat myös olemassa olevan kiin-
teistön käytössä. Olemassa olevassa kiinteistössä on tällä het-
kellä 60 polkupyöräpaikkaa kellarissa ja noin 30 pihalla.

Palvelut

Lähtökohdat

Alueella on kantakaupungin monipuoliset palvelut. Kampin ja
ydinkeskustan palvelut ovat kävelyetäisyydellä tai lyhyen raitio-
vaunu- tai bussimatkan päässä asemakaava-alueelta.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu mahdollistaa palveluiden sijoittumisen rakennuk-
sen Leppäsuonkadun puoleiseen pohjakerroksen liiketilaan.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Alueella ei ole koskematonta luonnonympäristöä.

Kaavaratkaisu

Tontin rakentamattomat alueet rakennetaan ja istutetaan käyttöpi-
haksi.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Alue on tiivistä kantakaupunkirakennetta.

Kaavaratkaisu

Rakennetussa ympäristössä, olemassa olevien palvelujen, julkis-
ten liikenneyhteyksien ja teknisen infrastruktuurin alueella sijaitse-
van tontin täydennysrakentaminen on ratkaisuna ekologisesti kes-
tävä.

Suojelukohteet

Lähtökohdat
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Kaava-alueella sijaitsee vuonna 1947 valmistunut seitsenkerroksi-
nen opiskelija-asuntola, jonka ullakkokerros on myös otettu asuin-
käyttöön. Rakennus on asemakaavassa suojeltu sr-2 määräyk-
sellä (kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus). Rakennusta ei saa
purkaa, eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä,
jotka tärvelevät julkisivujen tai vesikaton kaupunkikuvallista arvoa.
Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpi-
teitä, on rakennus korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä
korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Myös naapuritontilla 411/13 sijaitseva opiskelija-asuntolarakennus
on suojeltu sr-2 merkinnällä.

Kaavaratkaisu

Olemassa olevan rakennuksen suojelumerkintä pysyy ennallaan.
Kaavaratkaisussa on huomioitu uudisrakennuksen sovittaminen
ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja mittakaavaan ja näkymiin
siten, että suojellut rakennukset säilyttävät kulttuurihistoriallisen ja
kaupunkikuvallisen merkityksensä lähiympäristön tiivistyessä.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei edellytä teknisen huollon runkoverkostojen lisä-
rakentamista.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema vaihtelee kaava-alueella +8,9 ja +9,7
välillä. Korkein kohta sijaitsee tontin itäreunassa Leppäsuonkadun
varressa ja alin kohta tontin länsireunassa Leppäsuonkadun var-
ressa

Kaava-alue sijoittuu kitkamaa-alueelle, jossa maakerroksen arvi-
oitu paksuus on yli 1 m. Nykyinen rakennus on perustettu tiiviin
pohjamaan varaan.

Kaavaratkaisu

Uudisrakennus voidaan perustaa tiiviin pohjamaan tai kallion va-
raan.
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Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Alueen läheisyydessä sijainneita, maaperän puhtauden kannalta
riskitoimintoja ovat olleet viereisen tontin edelleen toiminnassa
oleva autokorjaamo ja alueen eteläpuolella toiminut kauppapuu-
tarha. Lisäksi riskinä todettiin pitkä kaupunkiasumishistoria aiem-
pien elämistapojen myötä. Lähistöllä maaperää on kunnostettu
ennen nykyistä asumiskäyttöä etenkin vanhan kauppapuutarhan
kohdalla.

Alueella tehtiin maanomistajan toimesta maaperän pilaantunei-
suustutkimus syksyllä 2018 (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy,
27.11.2018). Maasta otettiin näytteitä viidestä tutkimuspisteestä
porakonekairalla. Laboratoriotutkimuksissa tutkituista näytteistä
yhdessä todettiin alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus kahta po-
lyaromaattista hiilivetyä (bentso(a)pyreeni ja fluoranteeni). Lisäksi
tutkimuksissa havaittiin kahdessa tutkimuspisteessä polyaromaat-
tisia hiilivetyjä kynnysarvon ylittävä pitoisuus sekä kolmessa näy-
tepisteessä tiilenpaloja.

Kaavaratkaisu

Tutkimuksissa havaitut haitta-ainepitoisuudet maaperässä edellyt-
tävät yhteydenottoa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen
(Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimiala, palvelut ja luvat

palvelukokonaisuus). Haitta-ainepitoiset tai jätettä sisältävät
maa-ainekset tulee toimittaa asianmukaiseen vastaanottopaik-
kaan.

Kaavassa on pilaantunutta maaperää koskeva määräys.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Kaava-alueelle suunniteltu uudisrakennus on korkeimmillaan viisi-
kerroksinen. Olemassa olevan rakennuksen pelastusturvallisuus
ei muutu kaavaratkaisun myötä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun pelastuspaikat on osoitettu Leppäsuonkadulle
sekä rakennusten väliin molemmin puolin uudisrakennusta.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä
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Maaperän haitta-ainepitoisuuksia tutkittiin maanomistajan toi-
mesta maaperän pilaantuneisuustutkimuksin.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Kaavamuutos korottaa tontin arvoa merkittävästi. Maankäyttökor-
vauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliitti-
sissa neuvotteluissa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun myötä opiskelija-asuntojen määrä lisääntyy alu-
eella, olemassa oleva kaupunkirakenne tiivistyy ja alueen maan-
käyttö tehostuu.

Vaikutukset liikenteeseen

Kaavaratkaisun toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia
liikenteeseen.

Vaikutukset naapuritonttien olosuhteisiin

Olemassa olevien asuinkerrostalojen asuntojen näkymät muut-
tuva jonkin verran rakentamisen myötä. Samoin pihojen valaistus-
olosuhteet muuttuvat. Näkymien ja valaistusolosuhteiden muutok-
set on huomioitu rakennuksen sijoittelussa, korkeudessa ja hah-
mossa.

Kaavaratkaisussa uudisrakennus haittaa eniten Leppäsuonkatu 7
omalla tontilla sekä Pohjoinen Rautatienkatu 29:n tontilla sijaitse-
vien asuntojen näkymiä ja osin valoisuutta. Pohjoisen naapurita-
lon As. Oy Hietaniemenkatu 8:n asuntojen päätilojen (olohuonei-
den) näkymät muuttuvat, mutta niitä on pyritty väistämään sijoitta-
malla uudisrakennuksen kapea pääty ko. rakennuksen porras-
huone- ja keittiösiiven kohdalle. Pitkät näkymät tonttien rajalla si-
jaitsevien lehmusten läpi osasta huoneista menetetään, mutta lä-
hinäkymä etenkin alempien kerrosten asuinnoissa sekä pihalla
paranevat lähiympäristön laatutason paranemisen myötä. Valo-
kulmasääntö täyttyy ja vanha lehmusrivi rakennusten välissä säi-
lyy.

Hietaniemenkatu 8 ja 10 tonteilla ei ole tilaa järjestää oleskelupi-
haa, jota uudisrakennus voisi varjostaa. Naapureiden on mahdol-
lista sopia keskenään yhteispihan järjestämisestä.
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Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön (sekä naapuri-
tonttien olosuhteisiin)

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Lep-
päsuonkadun katukuva muuttuu rakennetummaksi. Leppäsuonka-
dulle avautuva liiketila elävöittää katukuvaa ja mahdollistaa kanta-
kaupungille ominaista kivijalkaliiketoimintaa.

Leppäsuonkadun kaupunkikuva on muuttunut viimeisten parin
vuosikymmenen aikana, kun Pohjoisen Rautatiekadun ja Mecheli-
ninkadun varret on rakennettu. Kaavaratkaisun myötä alue tiivis-
tyy entisestään. Uudisrakennuksen arkkitehtuurissa, sijoittelussa
ja korkeudessa on huomioitu, että suojellut rakennukset säilyttä-
vät kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen merkityksensä.

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

Kohteen maaperä tulee kunnostaa asianmukaisesti, jolloin maa-
perän haitta-aineista ei aiheudu riskiä alueen suunnitellussa käy-
tössä. Alueelta poistettavat haitta-ainepitoiset ja jätejakeita sisäl-
tävät maa-ainekset tulee toimittaa asianmukaiseen vastaanotto-
paikkaan, jolloin ne tulevat käsitellyiksi siten, ettei niistä aiheudu
riskiä vastaanottopaikassa tai sen ympäristössä.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Kaava-alueen naapuritontilla sijaitsevalle autokorjaamolle vuokra-
tut autopaikat poistuvat kaavaratkaisun toteutumisen myötä. Auto-
korjaamon toimintaedellytykset eivät merkittävästi heikkene,
koska se on vuokrannut käyttöönsä autopaikkoja myös Pohjoinen
Rautatiekatu 29 kiinteistön pysäköintitiloista, ja asiakaspysäköin-
tiä voi siirtyä Hietaniemenkadulle.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
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Yleiskaava

Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Helsingin kaupunki.

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on Kantakaupunkialuetta C2. C2-alue on keskusta-alue, jota
kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja jul-
kisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja lii-
kuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten
maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisi-
jaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Aluetta sivuaa läheltä myös
Liike- ja palvelukeskusta -alue C1.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukai-
nen.
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Ote voimassa olevasta maanalaisesta yleiskaavasta. Helsingin kaupunki.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin
pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen
yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 11402 (hyväksytty
11.11.2005). Asemakaavan mukaan tontti kuuluu asuntolatyyppis-
ten asuinkerrostalojen korttelialueeseen. Tontille on merkitty ra-
kennusala yhdelle seitsenkerroksiselle rakennukselle, jolle on
osoitettu kerrosalaa 4 410 k-m2. Autopaikkoja on voimassa ole-
van asemakaavan mukaan rakennettava 1 ap / 300 asuin-k-m2.
Tontille on merkitty ajoluiska, jonka kautta saa järjestää yhteyden
tontin 23 maanlaisiin tiloihin. Tontilla olevan rakennuksen laajuus
on rekisteritietojen mukaan 4 406 k-m2.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-
mentin mukainen rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.
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Maanomistus

Tontti on yksityisomistuksessa.

Muut lähtökohdat

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 2014 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

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 17.10.-11.11.2016 info- ja näyttelytila Laiturilla, Na-
rinkka 2.

Asukastilaisuus pidettiin 25.10.2016 info- ja näyttelytila Laiturilla.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat tontin arvoon, tontin läpi

http://www.hel.fi/ksv
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kulkevaan kaukolämpöjohtoon sekä kulttuuriympäristön vaalimi-
seen.

Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan (8.11.2016), että se pitää
mahdollisena tontin täydennysrakentamista viitesuunnitelman mu-
kaisesti. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta on kes-
keistä, että suojellut rakennukset säilyttävät kulttuurihistoriallisen
ja kaupunkikuvallisen merkityksensä lähiympäristön tiivistyessä.
Helen Oy huomautti lausunnossaan (6.10.2016), että tontin läpi
kulkee kaukolämpöjohto, jonka säilyminen on huomioitava suun-
nittelussa. Kiinteistöviraston tonttiosasto totesi, että kaavamuutos
korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen
9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut
tulee käydä tontin omistajan kanssa. Muilla viranomaisilla ei ollut
huomautettavaa.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä si-
ten, että uudisrakennuksen rakennusala, korkeus ja kattomuoto
on sovitettu ympäröivään kaupunkirakenteeseen suojeltujen ra-
kennusten hallitseva asema katukuvassa säilyttäen. Lisäksi on
annettu määräyksiä koskien uudisrakennuksen arkkitehtuuria ja
sen sovittamista kaupunkikuvaan.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet kohdistuivat etenkin uudisrakennuksen naapuriasun-
toja ja -pihoja pimentävään vaikutukseen ja kaupunkikuvallisen
kokonaisuuden rikkomiseen. Myös asuntojen näkymien heikkene-
minen tuotiin esiin sekä kysymys tontinomistajien tasavertaisesta
kohtelusta lisärakentamisoikeutta annettaessa. Lisäksi viereisellä
tontilla sijaitsevan autokorjaamon toimintaedellytysten säilymi-
sestä kannettiin huolta. Lisärakentamisella saavutettava hyöty
katsottiin aiheutettuja haittoja vähäisemmäksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevia mielipidekirjeitä saapui 5 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä
on esitetty asukastilaisuudessa.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
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 Helen Sähköverkko Oy
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä, 13.5.2019
Marja Piimies





















Havainnekuva
Etu-Töölö kortteli 411 tontti 22
Leppäsuonkatu 7

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen alueyksikkö / Kantakaupunki
















































