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Hei,
 
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymällä ei ole lausuttavaa Töölöntullinkatu 8 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12598.
 
 
Ystävällisin terveisin
Petteri Kantokari
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NKATU 8 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA(NRO 12598)

muutos koskee 15. kaupunginosan (Meilahti) korttelin 520 tonttia 2.
Asemakaavaehdotuksen selostuksessa todetaan asemakaavan muutosehdotuksestamm. seuraavaa:

ratkaisu mahdollistaa 1960-luvuntoimistorakennuksen rakennussuojelun, korottamisen ja osittaisen muutoksen-uudisrakennuksen rakentamisen. YH-tontti (hallinto- ja virastorakennusten-tontiksi (asuin-, liike- jatoimistorakennusten korttelialue). Asemakaavan muutos on osa koko korttelia
Uutta asuntokerrosalaa on n. 6 960 k-m2 ja toimitilakerrosalaa on n. 2 150 k-m2.Kokonaiskerrosala kasvaa 2 790 k-m2

-seuraavaa:
ksi.

(09) 1561 3047.

Jyrki Kaijavs. osastonjohtaja
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Helsingin kaupunginmuseon lausunto asemakaavamuutoksen osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta Helsingin 
kaupungin 15. kaupunginosan (Meilahti) korttelin 520 tonteista 
2,8,13,14 ja 19.

HEL 2016-014357 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (Helsingin kaupungin maankäyttö 
ja kaupunkirakennetoimialan asemakaavoitusyksikkö 1.6.2017 lähtien) 
on pyytänyt kaupunginmuseon kannanottoa Meilahdessa sijaitsevan 
korttelin 520 tontteja 2,8,13,14 ja 19 koskevasta osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta. Suunnittelualue on Taka-Töö-
lön valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY-
2009) rajalla, ns Töölontullissa ja kyseisillä tontilla sijaitsevat Töölön 
Urheilu- ja terveystalo, Helsingin Aikuisopisto, Markkinointi-instituutti ja 
Tölö daghem (Töölön ruotsinkielinen päiväkoti). 

Kaupunginmuseo on tutustunut 22.5.2017 päivättyyn osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan ja kaavaluonnokseen ja sen liitteisiin. Kaupun-
ginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. Esillä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen tavoitteeksi on ase-
tettu seuraavan muutoksen toteuttaminen: Meilahden kaupunginosan 
kortteliin 520 tulee n. 20 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa ja asukas-
määrän lisäys on noin 500 asukasta. Kaavaratkaisun toteuttaminen vä-
hentää korttelin toimitilaa ja muuttaa sitä asumispainotteiseksi, mutta 
korttelin tärkeimmät palvelut, kuten uimahalli ja urheilutoiminta, säily-
vät. Tonteilla 520/13, 520/2 ja 520/19 suojellaan asemakaavan sr-2/a ja 
sr-2/b merkinnöillä rakennettua kulttuuriympäristöä. Tontilla 520/8 ja 
520/14 esitetään purettavaksi tyhjilleen jäävä Markkinointi-instituutin ra-
kennus ja esitetään tonttien yhdistämistä asuntorakentamisen toteutta-
miseksi. Tontilla 520/2 voidaan mahdollisesti jatkossa toteuttaa lisära-
kentamista.

Tontilla 520/19 sijaitsevassa Töölön Urheilu- ja terveystalossa on syk-
syllä 2017 käynnistymässä uimahallin ja urheilutilojen kunnostus, ja nä-
mä tilat säilytetään nykyisessä käytössään. Tässä yhteydessä esite-
tään rakennusosan toimistokerroksia muutettaviksi seniori- ja opiskeli-
ja-asunnoiksi. Samaan kokonaisuuteen kuuluu tontilla 520/2 sijaitseva 
Helsingin Aikuisopisto, joka on myynnissä ja jota kaavamuutoksen 
myötä esitetään muutettavaksi asuinnoiksi. Vuonna 1965 suunniteltu ja 
vuonna 1967 valmistunut kokonaisuus on hyvin säilynyt ja ilmentää ai-
kansa toimisto- ja urheilutaloille tyypillisiä pyrkimyksiä. Se on edustava 
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esimerkki arkkitehti Einari Teräsvirran arkkitehtuuria.  Rakennuskoko-
naisuus liittyy tiiviisti sekä SVUL:n (Suomen Valtakunnan Urheiluliitto 
ry) ja Aikuisopiston toimintaan sekä historiaan että Meilahden sairaala-
alueen rakentumiseen. 

Töölön Urheilu- ja Terveystalon ja Helsingin Aikuisopiston kokonaisuu-
desta on tehty kaksiosainen rakennushistoriallinen selvitys, jossa Te-
räsvirran suunnitelman ominaispiirteitä ja rakennuskokonaisuuden ar-
voja on tuotu esille. Kaavaluonnoksen suojelumääräys on sr-2/a, jossa 
määritellään Töölön Urheilu- ja Terveystaloa sekä Helsingin Aikuisopis-
toa kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi rakennus-
kokonaisuudeksi ja turvataan rakennuksen suojelua jatkossa. Asema-
kaavamääräyksen mukaisia suojeltavia rakennusosia ovat: julkisivuma-
teriaalit, nauhaikkunat ja ikkunajaoin sommitteluperiaate, kadunpuolei-
set julkisivut katoksineen, tasossa n. +19;5 olevan vesikaton kattoikku-
nat ja kaarihalli. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa 
tehdä sellaisia korjaus-, muutos-, tai lisärakentamistöitä, jotka heikentä-
vät rakennuksen rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai 
muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tu-
lee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, 
rakennusosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttä-
minen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä 
uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.

Töölön Urheilu- ja Terveystalon käyttötarkoituksen muutoksen selvityk-
sissä on hyvällä tavalla pystytty osoittamaan, että tämän rakennusko-
konaisuuden ainutlaatuisia piirteitä voidaan säilyttää, kun keskeisellä 
paikalla olevasta toimistotilasta rakennetaan asumista opiskelijoille ja 
senioreille. Selvitys tuo esille, miten Teräsvirran suunnitelman keskei-
siä sisätila-aiheita, kuten sisääntuloa, portaita, porrashuoneita, käytä-
väratkaisuja ja kattoikkunoita on mahdollista säilyttää ja hyödyntää käy-
tön muuttumisesta huolimatta. Luonnoksissa on rakennussuunnitelman 
alkuperäisen ajatuksen mukaisesti kiinnitetty huomiota tapaan, jolla ra-
kennus liittyy katutilaan ja säilyttää asemansa Auratalon vieressä. 

Töölön päiväkoti (Tölö daghem) on rakennettu vuonna 1910 ja sen on 
suunnitellut eräs Suomen ensimmäisistä naispuolisista arkkitehdeista, 
Signe Lagerborg-Stenius. Alkuperäinen puurakennus on myöhemmin 
kytketty kerrostalolaajennukseen, mutta Töölön päiväkoti on edelleen 
tontillaan hyvin erottuva kaksikerroksinen, kulttuurihistoriallisesti tärkeä 
huvilatyppinen puurakennus. Kaavaluonnoksessa säilytettäväksi esitet-
ty rakennus on hyväkuntoinen ja sen julkisivut ovat hyvin säilyneitä ja 
edustavat aikansa suunnitteluihanteita ja arkkitehtuuria erinomaisella 
tavalla. Talon toimintaan tärkeänä osana kuuluva kallioinen piha on 
kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen ja avaa koko korttelia ja näkymiä 
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lounaaseen. Päiväkodin pihalla kasvavat männyt ovat Meilahden alu-
eelle tyypillisiä ja myös esitetty säilytettäviksi. Töölön päiväkodin suoje-
lumääräys on kaavaluonnoksessa sr-2/b, jossa määritellään rakennus-
ta kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi rakennuk-
seksi. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sel-
laisia korjaus-, muutos-, tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät raken-
nuksen rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat 
arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla ra-
kennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennuso-
sien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen. Mi-
käli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, 
se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.

Kaavaluonnoksessa on esitetty tonteilla 520/8 ja 520/14 sijaitsevan ark-
kitehti Kaarlo Artturi Pinomaan suunnitteleman Markkinointi-instituutin 
purkua ja mahdollisuutta muodostaa kahdesta tontista uusi tontti nr 
520/20, jota jatkossa voidaan hyödyntää asumisen uudisrakentamisel-
le. Markkinointi-instituutin rakennushistoriallisessa selvityksessä on 
tuotu esille miten rakennuksen rakentaminen on liittynyt Myynti- ja mai-
noskoulun ja Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen historiaan, oppilaitos-
ten kasvuun ja kehittymiseen, sekä myöhemmin Markkinointi-instituutin 
syntyyn. Rakennuksen muodonanto on perustunut sekä ympäristöään 
huomioon ottavaan mittakaavaan ja sijoitteluun, että pitkän ja matalan, 
arkadein varustettuun kadunsuunteiseen osaan, edustaen samalla 
1950- ja 1960-luvun taitteen oppilaitosarkkitehtuuria. Pinomaalle omi-
naista eräänlaista niukkaa ja eleetöntä tyylikkyyttä on kuitenkin mene-
tetty lukuisten rakennuksessa tehtyjen muutosten myötä. 

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaan ja kaavaluonnokseen.

Lisätiedot
Tove Hagman, tutkija, puhelin

tove.hagman(a)hel.fi

Sari Saresto
vs. kulttuuriympäristöpäällikkö

.
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TÖÖLÖNTULLIN KORTTELI 520, HSY:N KANNANOTTO ASEMAKAAVAMUUTOKSENOSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN

Korttelin pohjoisreunassa sijaitsee käytössä oleva DN 600 päävesijohto, joka tuleeottaa huomioon kaavoituksessa. Päävesijohtoa varten tulee asemakaavaan merkitävähintään 8 metriä leveä johtokuja. Johtokuja-alueelle ei saa sijoittaa kiinteitä eikäraskaita rakenteita eikä istuttaa puita tai pensaita. Lisäksi kaavassa tulee ollamääräys, jonka mukaan rakentaminen päävesijohdon läheisyydessä tulee suunnitellaja toteuttaa siten, että se ei aiheuta haittaa tai vahinkoa päävesijohdolle.

Yhteyshenkilönä toimii aluepäällikkö Saara Neiramo, puh. (09) 1561 3047.

Jukka Saarijärviyksikön päällikkö

Jakelu kirjaamo
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Asemakaavoitus

Ympäristönsuojeluyksikön kannanotto osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaan 1304-00/17, Töölöntullin kortteli 520

HEL 2016-014357 T 10 03 03

Asemakaavan muutos koskee korttelialuetta, joka sijaitsee Topeliuk-
senkadun, Töölöntullinkadun ja Stenbäckinkadun rajaamalla alueella. 
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa 1960-luvun toimistoraken-
nusten rakennussuojelu ja osittainen muutos asuinkäyttöön, uusien 
asuinkerrostalojen rakentaminen 1960-luvun koulurakennuksen tilalle 
sekä Töölön ruotsinkielisen päiväkodin 1910-luvulla rakennetun puisen 
päärakennuksen rakennussuojelu.

Kaavamuutoksen valmistelussa on tehty hyvää yhteistyötä ja sen toivo-
taan jatkuvan edelleen. 

Kaava-alue on voimakkaasti liikenteen haittojen kuormittamaa. Suurim-
mat melutasot, 65 dB, kohdistuvat tehdyn meluselvityksen mukaan To-
peliuksenkadun suuntaiseen julkisivuun. Töölöntulli, kaava-alueesta 
koilliseen, on ilmanlaadun mittausten mukaan yksi Helsingin ilmanlaa-
dultaan huonommista alueista. Risteysalueelta on etäisyyttä Töölöntul-
linkatu 8:aan noin 60 metriä. 

Ympäristönsuojeluyksikön mielestä Topeliuksenkadun puolelle ei tulisi 
sijoittaa liikenteen melun vuoksi ainoastaan kadun suuntaan avautuvia 
asuntoja. Yhteen suuntaan avautuvia asuntoja ei voida suositella 
myöskään Tööllöntullin suuntaan ainakaan alimpiin kerroksiin. Sisäpi-
hoille sijoittuvat oleskelualueet ovat riittävästi suojassa liikenteen hai-
toilta. 

Erityisesti urheilu- ja uimahallin LVIS-laitteiden osalta tulee varmistaa, 
ettei melu ylitä rakentamismääräyskokoelman  määrittelemää keskiää-
nitasoa 45 dB korttelialueella. AL-ja AK-kortteleiden tuloilma tulee ottaa 
tehokkaasti suodatettuna kattotasolta mahdollisimman kaukaa kaduis-
ta. Tuloilman ottokohdan sijoittamisessa tulee lisäksi jättää riittävä etäi-
syys uimahallin poistoilmaan.
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Käyttötarkoituksen muutoksen osalta tulee selvittää rakennusten kunto 
siten, että varmistetaan terveellinen ja turvallinen asuminen. Yhteen 
suuntaan avautuviin asuntoihin voi liittyä kesäisin lämpöongelmia. Jat-
kosuunnitellussa kannattaa harkita koneellisin viilennyksen tarvetta.

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Ympäristönsuojeluyksikkö

Päivi Kippo-Edlund Eeva Pitkänen
yksikön päällikkö tiimipäällikkö

.







Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1)
Kiinteistövirasto
Geotekninen osasto

24.5.2017
Osastopäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2202 Sörnäistenkatu 1 +358 9 310 1671 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
geo@hel.fi http://www.hel.fi/kv/geo +358 9 310 37840 FI02012566

Kiinteistöviraston lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle koskien 
kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1304-00/17

HEL 2016-014357 T 10 03 03

Meilahden (15.ko) asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaan geoteknisellä osastolla ei ole huomautettavaa.

Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817

ilkka.satola(a)hel.fi

Ilkka Vähäaho
osastopäällikkö

.
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