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Kaupunkiympäristön toimiala   
Asemakaavoitus   

 

 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja 

missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin 

edetessä, jolloin OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

 

AGRICOLANKATU 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Kalliossa, Agricolankadun ja Torkkelinkadun kulmassa sekä Pen-

gerpuiston kupeessa olevan opetustoimintaa palvelevien raken-

nusten korttelialue muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten 

korttelialueeksi. Samalla tontille osoitetaan täydennysrakenta-

mista. Suunnitelma sijoittuu Pengerpuiston kulmatontille, osoit-

teessa Agricolankatu 1. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Hel-

singin Kaupungintalon Tapahtumatorilla 10. kesäkuuta.  

 

Suunnittelun tavoitteet ja alue  

 

 
 

Asemakaavan muutos koskee Kojamo Oyj:n kaupungilta ostamaa Met-

ropolian tonttia. Entisen Metropolian ammattikorkeakoulun sijainti on 

näyttävällä paikalla Pengerpuiston kupeessa. Opetustoiminnan muutet-

tua rakennuksesta Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle, 

korttelin käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa asuin-, liike- ja toimistora-

kennusten korttelialueeksi. Tontille tutkitaan myös lisärakentamista. 
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Tavoitteena on mahdollistaa uutta ja laadukasta asuntotuotantoa, tehdä 

elävää ja omaleimaista ympäristöä sekä mahdollistaa alueelle uusia 

palveluita. 

 

Osallistuminen ja aineistot 

 

Kaavoittaja on tavattavissa Kaupungintalon aulan Tapahtumatorilla 

maanantaina 10.6.2019 klo 16–18. Osoite on Pohjoisesplanadi 11–13, 

00170 Helsinki. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 3.6.–28.6.2019 seuraa-

vissa paikoissa: 

 Kallion kirjastossa, Viides linja 11, 00530 Helsinki 

 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  

 

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-

lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma–to klo 9–16, 

pe 10–15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liitty-

vää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunni-

telmat. 

 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-

tosta pyydetään esittämään viimeistään 28.6.2019. Kirjalliset mielipi-

teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-

joisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma–pe klo 8.15–16) tai sähköpos-

tilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. 

 

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee 

sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-

linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.  

 

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus. 

Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-

vattu viimeisellä sivulla. 

 

Osalliset 

 

Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

 seurat ja yhdistykset  

 Kallio-Seura ry 

 Kallio-liike  

 Helsingin Yrittäjät 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Museovirasto 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus) 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

 

Vaikutusten arviointi 

 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-

tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-

vaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liiken-

teeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien 

vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan val-

misteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut 

viranomaiset ja osalliset.  

 

Suunnittelun taustatietoa  

 

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille ton-

tin omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muu-

toksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopi-

muksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa. 

 

Voimassa olevassa asemakaavassa (9699) alue on merkitty opetustoi-

mintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Nykyinen kouluraken-

nus on suojeltu sr-2 -merkinnällä ja sille on osoitettu 7 200 k-m2 raken-

nusoikeutta. Lisäksi tontille on annettu 1 500 k-m2 lisärakennusoikeutta. 

Pysäköinti on osoitettu maantasoon Pengerpuiston puolelle ja raken-

nuksen Pengerkadun puoli on määritetty istutettavaksi alueen osaksi. 

 

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty 

kantakaupunkialueeksi C2. Keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti se-

koittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallin-

non, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin 

alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on 

osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai 

sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava kantakau-

pungille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen raken-

teen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituk-

sen muutosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta 

kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, eh-

doilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehokkuus tulee 

olla pääsääntöisesti yli 1,8 ja keskeisten katujen varsilla kadulle avautu-

vat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. 

 

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-

tuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat Museoviraston RKY 

2009 -kohdeluetteloon Torkkelinmäen asuinalue. Alue kuuluu maakun-

nallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön Helsingin empire-keskusta 

ja kivikaupunki. Suunnittelualue on myös maisemakulttuurin kannalta 

merkittävä asuntoaluekokonaisuus. Lisäksi suunnittelualueen viereinen 
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Pengerpuisto on arvoympäristöä ja kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-

teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä aikakaudelleen tyy-

pillinen puisto. 

 

Suunnittelualuetta koskevia päätöksiä: 

 Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen 

kantakaupungin rajatulla alueella (Helsingin kaupunki, kaupunki-

suunnitteluvirasto, 2017) 

 

Tontilla sijaitsee nykyisin kuusikerroksinen koulurakennus. 

 

Lisätiedot suunnittelijoilta 

 

Maankäyttö  

Suvi Huttunen, arkkitehti, p. (09) 310 37335, suvi.huttunen@hel.fi 

 

Liikenne 

Juuso Helander, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37134,  

juuso.helander@hel.fi 

 

Teknistaloudelliset asiat 

Mikko Tervola, insinööri, p. (09) 310 44131, mikko.tervola@hel.fi 

 

Julkiset ulkotilat, maisema  

Inka Lappalainen, aluesuunnittelija, p. (09) 310 21344,  

inka.lappalainen@hel.fi 

 

Rakennussuojelu 

Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi 

 

Vuorovaikutus 

Anu Hämäläinen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37396,  

anu.hamalainen@hel.fi  

 
  

 

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla  

(www.hel.fi/suunnitelmavahti) sekä sosiaalisen median kanavissa  

(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp). 

 

 

Helsingissä 20.5.2019 

 
Hanna Pikkarainen 

tiimipäällikkö 

 

 

 

  

http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
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Kaavoituksen eteneminen 

 

Vireilletulo 
 

• Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin omistajan hakemuksesta. 
 

▼ 
OAS 

• OAS nähtävillä 3.6.–28.6.2019. Kaavoittaja on tavattavissa Tapahtumatorilla Kaupungintalon 
aulassa 10.6.2019 klo 16–18.  

• Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat, Helsingin Uuti-
sissa ja Hufvudstadsbladetissa. 

• Suunnitelmasta on mahdollisuus esittää mielipiteitä 28.6.2019 mennessä.  
 

▼ 

Ehdotus 
• Kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville syksyllä 2019. 
• Julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset. 
• Mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot.  

 

• Kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään lau-
takunnalle arviolta keväällä vuonna 2020. 

• Kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 
löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

• Lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yh-
teydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa. 

 

▼ 

Hyväksyminen  
• Kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen.  
• Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan. 
• Tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana. 
• Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen. 
• Kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.  

 
 

 

http://www.hel.fi/suunnitelmat

