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TIIVISTELMÄ 
Asemakaavan muutos koskee Kojamo Oyj:n kaupungilta ostamaa Metropolian tonttia. Entisen Metropolian ammattikorkeakoulura-kennusten sijainti on keskeisellä paikalla Kampissa. Opetustoi-minnan muutettua rakennuksista Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle, korttelin käyttötarkoitus muutetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Sähkölaboratorion Albertinkadun suuntaisen rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asuinkäyttöön, sähkö- ja konelaboratorion Eerikinkadun suuntaisten rakennusten käyttötar-koitus muutetaan liike- ja toimitiloiksi. Säilytettävien puutalojen ja panimorakennuksen käyttötarkoitus mahdollistetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Kaava mahdollistaa pihalla olevien nykyisen asuinsiiven ja autolaboratorion purkamisen ja sallii niiden tilalle asuinrakennusten lisärakentamisen. Muut rakennukset suojellaan asemakaavalla. 
Tavoitteena on suojella kaavalla vanhat rakennukset, kehittää keskustan elinvoimaisuutta, mahdollistaa monipuolisia sijaintipaik-koja yrityksille sekä elävää, omaleimaista ja turvallista kaupungin-osaa. 
Uutta asuntokerrosalaa on 11 340 k-m2 ja toimitilakerrosalaa on 6 225 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 250. 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että ra-kennuksen kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja kaupunki-kuvalliset arvot säilyvät ja alueelle tulee lisää palveluja ja asun-toja. 
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-kijan kanssa.  
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset koh-distuivat kaava-alueen täydennysrakentamiseen, nykyisen raken-nuskannan osittaiseen purkamiseen, puiden säilymiseen sekä lin-tujen elinolosuhteisiin. Muistutuksissa pidettiin hyvänä rakennus-ten käytön laajentamista sekä vanhojen rakennusten suojelua. Muistutuksessa ehdotettiin julkista kulkuyhteyttä Eerikinkadulta Kalevankadulle. 
Kaavaehdotuksesta saatiin lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtä-villä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat muunta-moiden tarpeeseen ja oleviin vesihuoltolinjoihin sekä korttelin käyttötarkoituksen muutokseen sekä täydennysrakentamisen ko-koon. 
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 
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ASEMAKAAVAN KUVAUS 
Tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa kulttuurihistori-allisesti merkittävien rakennusten säilymisen edellytyksiä mahdol-listamalla käyttötarkoitus asuin-, liike-, toimisto- ja palvelukäyttöön sekä sallimalla tontin täydennysrakentaminen sekä käyttöä palve-levien toimintojen kuten huollon vaatimien piharakenteiden raken-taminen. Tavoitteena on suojella kaavalla vanhat rakennukset, kehittää keskustan elinvoimaisuutta sekä mahdollistaa monipuoli-sia sijaintipaikkoja yrityksille. 
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että uutta ja laadukasta asuntotuotantoa ediste-tään, tehdään elävää, omaleimaista ja turvallista kaupunginosaa sekä mahdollistetaan alueelle uusia palveluita. 

Mitoitus 
Suunnittelualueen pinta-ala on 7 872 m2.  
Kaavaratkaisun myötä tontin rakennusoikeus kasvaa (puitesopi-muksen mukaisen toteutuneen kerrosalan suhteen) täydennysra-kennettavilla uusilla asuinkerrostaloilla sekä uudella asuinsiivellä 1 474 k-m2. Muiden rakennusten rakennusoikeus ei muutu nykyi-sestä. Koko kaava-alueen rakennusoikeus on 17 565 k-m2. 

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet  
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
Alue käsittää Kampin kaupunginosassa Helsingissä sijaitsevan Kottaraisen korttelin tontin numero 33. Tontilla sijaitsee kuusi ra-kennusta: kolme n.1840-luvulla asunnoiksi rakennettua matalaa puutaloa, punatiilinen entinen panimorakennus 1800-luvun lo-pulta, sekä kaksi punatiilistä arkkitehti Onni Tarjanteen suunnitte-lemaa oppilaitosrakennusta, jotka ovat valmistuneet vuosina 1925 ja 1933. Oppilaitosrakennukset olivat alunperin Teknillisen kor-keakoulun sähkö- ja konelaboratoriot. Ennen kiinteistöjen myyntiä Kojamo Oyj:lle rakennuksissa toimii Metropolia-ammattikorkea-koulu ja niissä opetettiin mm. auto-ja kuljetustekniikkaa, kone- ja tuotantotekniikkaa sekä tietotekniikkaa. Metropolia luopui käytös-sään olevista Kottaraisen korttelin rakennuksista uusien kampus-ratkaisujen toteutumisen myötä toimintojen keskittyessä Myllypu-roon. 
Rakennukset ja tontti ovat yksityisomistuksessa.  
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Voimassa olevassa asemakaavassa nro 3006 alue on merkitty yleisen rakennuksen tontiksi. Rakennuksia ei ole suojeltu kaa-vassa.  
Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on mer-kitty kantakaupunkialueeksi C2. Keskusta, jota kehitetään toimin-nallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrok-set ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava kantakaupungille ominaisen, toi-minnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muu-tosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta kehi-tetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehok-kuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8 ja keskeisten katujen var-silla kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. 
Suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuu-riympäristöön Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki.  
Suunnittelualuetta vinottain vastapäätä sijaitsee maisemakulttuu-rin kannalta arvokas, aikakaudelleen tyypillinen Lapinlahden puis-tikko. 
Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue (ALP) 
Kaavamuutoksessa tontti muutetaan asuin-, liike-, toimisto- ja pal-velurakennusten korttelialueeksi. Kaavassa osoitetaan tontille li-säksi rakennusoikeutta täydennysrakentamiselle. 
Sähkölaboratorion Albertinkadun suuntaisen rakennuksen käyttö-tarkoitus muutetaan asuin-, liike-, toimisto- ja palvelutilakäyttöön, sähkö- ja konelaboratorion Eerikinkadun suuntaisten rakennusten käyttötarkoitus muutetaan liike-, toimisto-, työ- ja palvelutilakäyt-töön. Säilytettävien puutalojen ja panimorakennuksen käyttötar-koitus mahdollistetaan asuin- liike- ja toimitilakäyttöön. Puuraken-nuksiin saa myös sijoittaa palvelutiloja. Kaava mahdollistaa pihaa rajaavan nykyisen asuinsiiven, pihalla olevan autolaboratorion sekä panimorakennuksen päädyssä olevan kylmämittauslaborato-rion purkamisen ja sallii niiden tilalle asuinrakennusten lisäraken-tamisen. Pihalle täydennysrakennettavien kerrostalojen ensim-mäiseen kerrokseen tulee osoittaa liike- ja toimitiloja. Muut raken-nukset suojellaan asemakaavalla. Vanhojen rakennusten suojelu-määräykset laaditaan vastaamaan nykyisiä rakennussuojelun ta-voitteita ja samalla huomioidaan myös sisätilojen suojelu. 
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Tontin asukkaiden pysäköintipaikat tulee osoittaa tontin ulkopuo-lelta lähialueen pysäköintilaitoksista tai maanalaisista pysäköintiti-loista. 
Liikenne  

Lähtökohdat  
Jalankulku  
Kaavoitettavan alueen jalankulkuyhteydet ovat hyvät ja sijainti ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä mahdollistaa jalanku-lun käyttämisen pääsääntöisenä liikkumismuotona. 
Pyöräliikenne 
Kantakaupungin pyöräteiden pääverkon tavoitetilassa Albertinka-dulle on esitetty yksisuuntainen pyöräliikenteen järjestely. Pääver-kon tavoitetilassa Eerikinkadulla pyöräliikenne on ajoradalla ja lii-kennettä on tarkoitus rauhoittaa. Ydinkeskustan pyöräliikenne-verkko palvelee hyvin uutta maankäyttöä. 
Julkinen liikenne 
Ruoholahdenkadulla noin 250 metrin etäisyydellä on lähin raitio-tiepysäkki. Kampin metroasemalle on noin 450 metriä. Albertinka-dulla korttelin kohdalla on nykyisin linja-autopysäkki, jota käyttää kaksi linja-autolinjaa. Korttelin julkisen liikenteen yhteydet ovat hy-vät. 
Autoliikenne 
Albertinkadun liikennemäärä on nykyisin noin 4 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Eerikinkadun liikennemäärä on noin 3 100, Kale-vankadun 3 400 ja Abrahaminkadun noin 700 ajoneuvoa vuoro-kaudessa. 
Kaavaratkaisu 
Jalankulku  
Kaavaratkaisu ei muuta jalankulun olosuhteita ja ne ovat edelleen hyvät. 
Pyöräliikenne 
Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta pyöräliikenteen ratkaisuihin. Tonteille osoitetaan laskentaohjeen mukaiset pyöräpysäköintipai-kat. 
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Julkinen liikenne 
Julkisen liikenteen järjestelyihin kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta. 
Autoliikenne 
Kaavaratkaisulla ei tehdä muutoksia autoliikenteen järjestelyihin. Autojen laskentaohjeen mukaiset autopaikat tulee osoittaa lähei-syydessä olevasta pysäköintilaitoksesta. 
Pelastusajoneuvojen (tikasauto) tontilleajon mahdollistamiseksi Kalevankadulla olevaa tonttiliittymää tulee leventää pelastussuun-nitelman mukaisesti. Järjestely vähentää yhden kadunvarsi-pysäköintipaikan. 

Palvelut 
Lähtökohdat  
Kampissa on monipuoliset julkiset ja kaupalliset lähipalvelut, jotka sijoittuvat kaava-alueen välittömään läheisyyteen. Lisäksi kanta-kaupungin liikekeskustan palvelut ovat noin kilometrin päässä kaava-alueesta. Matkaa Kampin metroasemalle on noin 300 met-riä ja rautatieasemalle noin 900 metriä. Alueella on kaupallisia palveluita, joista suuri osa sijoittuu rakennusten kivijalkoihin. 
Kaava-alueen rakennukset ovat toimineet koulurakennuksina. 
Kantakaupungin alueella pyritään yleiskaavan tavoitteiden mukai-sesti rajoittamaan kadunvarsien ja rakennusten ensimmäisten kerrosten liike-, myymälä- ja toimitilojen muuttamista asunnoiksi. 
Kaavaratkaisu 
Kaava mahdollistaa palveluiden sekä liike- ja toimitilojen sijoittu-misen kaava-alueelle. 

Esteettömyys  
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.  

Luonnonympäristö 
Lähtökohdat  
Suunnittelualue on rakennettua ympäristöä. Varsinaista luonnon-ympäristöä ei suunnittelualueella ole. Korttelin alueella sijaitsee kuitenkin suurikokoisia vanhoja puita, joilla on merkitystä niin luonnon monimuotoisuuden kuin kaupunkikuvan kannalta tiiviisti rakennetulla kantakaupungin umpikorttelialueella. 
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Kaavaratkaisu 
Nykyistä korttelia täydennysrakennetaan, mutta rakentamisen vuoksi ei menetetä puustoa. Kaavassa edellytetään nykyisten pui-den säilyminen. 

Ekologinen kestävyys 
Lähtökohdat  
Kortteli käsittää nykyisin vanhat koulurakennukset ja niihin liitty-vän pienimuotoiset ulkoalueet. 
Kaavaratkaisu 
Korttelia täydennysrakennetaan sekä kiertotalousperiaatteiden mukaisesti säilytetään ja korjataan vanhat rakennukset muutta-malla samalla niiden käyttötarkoitusta. Tavoitteena on ekologi-sesti kestävä ja viihtyisä korttelirakenne. Kaavamuutoksessa so-peudutaan ilmaston muutokseen lisäämällä tontin viherpinta-alaa hulevesien kustannustehokkaan hallinnan edistämiseksi. Huleve-sien hallinnan suunnittelussa noudatetaan Helsingin rakennusval-
vonnan ohjetta ”hulevesien hallinta tonteilla”, lokakuu 2017. Alue on hyvin saavutettavissa julkisella liikenteellä.  

Suojelukohteet  
Lähtökohdat  
Kalevankadulla 1840-luvulta olevat yksikerroksiset puutalot ovat esimerkkejä empireajan rakentamisesta Helsingissä ja ne ovat harvoja alkuperäisellä paikallaan säilyneitä puutaloja Helsingin keskustassa. Muutamista julkisivumuutoksista ja laajennuksista huolimatta talot ovat säilyttäneet varsin hyvin empireajan asunsa. 
Panimorakennus on osa Kalevankadun historiallista katukuvaa yhdessä puutalojen kanssa. Panimotoiminta alkoi Albertinkadun varrella tonteilla vuonna 1855 ja päättyi vuonna 1910. Tämän jäl-keen panimo on toiminut palolaboratoriona, formula-autojen ra-kennuspaikkana ja työtilana. Panimon säilynyt osa muistuttaa korttelin vaiheista. Kerroksellisuus ja monimuotoisuus ovat raken-nuksen arvoja ja ne kertovat sen vivahteikkaasta historiasta.  
Hietalahden torin laidalla olevan teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen tilojen käytyä ahtaaksi, sähkölaboratoriolle ehdo-tettiin uutta sijoitusta Albertinkadulle. Arkkitehti Onni Tarjanne laati piirustukset ja sähkölaboratorio valmistui vuonna 1925. Val-mistuessaan rakennus oli punatiilinen ja sen pääsisäänkäynti oli Albertinkadun puolelta. Rakennuksessa oli kaksi osaa: Albertinka-dun puoleisessa siivessä oli kellari, 4 maanpäällistä kerrosta ja ullakko aumakaton alla. Eerikinkadun puoleisessa matalammassa 
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siivessä oli kellari, sen päällä kahden kerroksen korkuinen suuri konesali ja sen päällä auditorio. Vuonna 1949 rakennusta korotet-tiin arkkitehti Antero Pernajan suunnitelmien mukaan. Aikansa modernilla tekniikalla varustettu sähkölaboratorio yhdessä myö-hemmin valmistuneen konelaboratorion kanssa oli Suomen teknii-kan kehityksen kannalta ensiarvoisen merkittävä. Esimerkiksi pu-helintekniikkaan liittyvien diplomitöiden tekeminen alkoi sähköla-boratorion valmistumisen myötä. Rakennuksessa opetettiin myös uutta radiotekniikkaa, jonka osaamisessa Suomi oli maailmahuip-pua toisen maailmansodan päättyessä. 
Vuonna 1933 sähkölaboratorion viereen Eerikinkadulle valmistui konelaboratorio, jonka arkkitehtina toimi myös Onni Tarjanne. Pit-känomainen rakennus sijoitettiin Eerikinkadun varteen sähkölabo-ratorion konesalisiiven jatkeeksi. Konelaboratorion julkisivu jatkoi sähkölaboratorion julkisivuteemaa. Rakennuksia yhdistää holvattu silta, josta muodostuu pihan suuntaan kaarimainen porttiaihe. Ra-kennuksen pihasiipeen rakennettiin kattilahuone, joka tuotti labo-ratoriokoneiden tarvitseman höyryn sekä lämpöä rakennusten lämmittämiseen. Sen alla sijaitsi ensimmäisessä kerroksessa au-tolaboratorio. Konelaboratoriorakennusta hallitsee korkea torni sekä pihalla oleva piippu. 
Konelaboratorio edustaa 1930-luvun tiiliarkkitehtuuria parhaimmil-laan. Rakennus kuuluu Onni Tarjanteen myöhäistuotantoon ja edustaa 1920-luvun klassisoivaa tiiliarkkitehtuuria yhdessä sähkö-laboratoriorakennuksen kanssa. 
Tontin rakennuksista on laadittu suppea rakennushistoriaselvitys, joka on kaavaselostuksen liitteenä. Sen yhtenä tuloksena raken-nuksista on esitetty pohjapiirroksin säilyneisyys- ja arvotuskaaviot. 
Osoitteessa Kalevankatu 39–43 sijaitsevien kolmen puutalon ra-kennushistoriaa on selvitetty kirjassa ”Koulu museossa” ja kau-punginmuseo on tehnyt taloista rakennushistoriaselvityksen sekä antanut taloista lausunnon vuosina 1976 ja 1996. Korttelin tiilira-kennuksiin liittyvää materiaalia on arkistoitu niin kaupunginmuse-oon, kaupunginarkistoon, kuin oppilaitosten omiin arkistoihin. Li-säksi oppilaitosten vaiheista on kirjoitettu historiikkeja.  
Rakennuksia ei ole suojeltu kaavalla. 
Kaavaratkaisu 
Rakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen on edellyttänyt huolellista ja ennakoivaa suunnittelua, jotta uudet toiminnat on voitu sovittaa rakennusten arvokkaisiin ominaispiirteisiin sisätilo-jen, ulkoarkkitehtuurin ja kaupunkikuvan kannalta.  
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Asemakaavan muutoksessa Kottarainen-korttelin rakennusten suojelumerkinnät on osoitettu sähkölaboratorion, konelaborato-rion ja vanhojen puutalojen osalta suojeluluokkaan sr-1, konela-boratorion päädyn osalta suojeluluokkaan sr-2 sekä ja panimora-kennuksen ja savupiipun osalta suojeluluokkaan sr-3. Suojelu-määräykset on laadittu vastaamaan nykyisiä rakennussuojelun tavoitteita ja samalla on huomioitu myös sisätilojen suojelu. 
Sähkölaboratorion tiloista rakennuksen julkisina päätiloina toimi-neet ja sen historian kannalta merkittävimmät tilat: sisäänkäynti, pääporras ja kerrosaulat, sekä käytävät tulee säilyttää. Rakennuk-sen kahden kerroksen korkuisten laboratoriotilojen: Eerikinkadun puoleisen siipiosan alkuperäisenä säilyneen konehallin sekä audi-torion mittasuhteet, ehjät huonemuodot ja muut alkuperäisinä säi-lyneet materiaalit ja detaljit tulee säilyttää. Suurjännitesalissa teh-tävät muutokset eivät saa hävittää tilan mittasuhteita. 
Konelaboratoriorakennuksen merkittävimmät tilat: keskiosan pää-sisäänkäynti- ja porrasaula sekä korkeat konehallitilat 1. ja 2. ker-roksissa tulee säilyttää. Hallitilojen erityispiirteinä olevat ruudulli-set laattalattiat ja kahteen suuntaan avautuvat korkeat ikkunat sekä työ- ja opetustiloissa säilyneet alkuperäiset ovet ja lattiama-teriaalit tulee säilyttää.  
Tulevat korjaukset ja muutokset rakennuksissa eivät saa heiken-tää niiden ominaispiirteitä. Asemakaavassa mahdollistettu täy-dennysrakentaminen sovitetaan olemassa oleviin rakennuksiin sopeutuen niin, että nykyiset rakennukset säilyvät tontilla domi-nanttina. Konelaboratorion ja sähkölaboratorion harjan korot sekä konelaboratorion torni ja pihalla oleva savupiippu tulevat jäämään korkeammalle kuin pihalle sallittu täydennysrakentaminen. Tämä on edellyttänyt yksityiskohtaista kaavaratkaisua pitkälle vietyine viitesuunnitelmineen, jotta kaavoituksessa voidaan varmistaa vo-lyymien, mittakaavan ja arkkitehtuurin soveltuvuus oleviin raken-nuksiin ja kaupunkikuvaan. 
Kaupunginmuseo on ollut mukana kaavan valmistelussa suojelu-kohteiden osalta ja suojeluun sekä kaupunkikuvaan liittyviä mää-räyksiä on laadittu yhteistyössä. 

Yhdyskuntatekninen huolto  
Lähtökohdat  
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.  
Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu val-miiksi. 
Hanketta kehotetaan varautumaan erillisviemäröintiin. 
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Kaavaratkaisu 
Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ei edellytä muutoksia tai lisärakentamista yhdyskuntateknisen huollon järjestelmiin.  
Jätepisteiden suunnittelussa on huomioitava jätehuoltomääräys-ten asettamat vaatimukset. 

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden  kunnostaminen  
Lähtökohdat  
Maanpinnan korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin +10.1–+11.1. Maanpinnan topografia on pääosin tasainen.  
Kaava-alue sijaitsee kallio- ja kitkamaa-alueella, jonka päällä on täytemaakerros. Täytemaan laadusta tai paksuudesta ei ole tark-kaa tietoa. Maapeitteen paksuus alueella vaihtelee välillä noin 1– 13 metriä. Alueen länsiosassa kallio on lähellä nykyistä maanpin-taa ja kallion pinta viettää lännestä itään.  
Lapinlahdenpuistikossa sijaitsee pohjavedenhavaintopiste. Pohja-vedenpinnan korkeusasema ko. pisteessä on vaihdellut välillä +6.7–+6.9. Alueen luoteispuolella sijaitsevassa havaintopisteessä pohjavedenpinnan korkeusasema on vaihdellut välillä noin +5.6–+7.1.  
Alue sijaitsee tiiviisti rakennetussa ympäristössä, joka tuo reuna-ehtoja uudisrakennusten kaivannoille ja perustusrakenteille. Alu-een lähiympäristössä ei sijaitse puupaaluilla perustettuja raken-nuksia. Korttelin rakennukset ovat saatavilla olevien asiakirjojen perusteella maanvaraisesti perustettuja   
Alue on ollut liki sadan vuoden ajan ollut oppilaitoksen käytössä ja osa sen teknisistä opetus- ja huoltotiloista ovat olleet luonteeltaan sellaisia, joista on mahdollisesti voinut aiheutua maaperän pilaan-tumista aiemman toiminnan yhteydessä. Myös vanhojen täytemai-den tiedetään Helsingissä usein olevan laadultaan vaihtelevia. Toiminnat ovat kuitenkin olleet varsin pienimuotoisia. Alueelta ei ole tiedossa laajamittaista pilaantuneisuutta.  
Alueen pohjoisosassa, osoitteessa Albertinkatu 40–42 on salaoja-työmaan urakan yhteydessä havaittu tumma maakerros, joka oli pilaantunut PAH-yhdisteillä. Kyseisen kaivannon alueelta pilaan-tunut maa on poistettu vuonna 2009.  
Kaavaratkaisu 
Hankkeesta on laadittu alustava rakennettavuusselvitys. 
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Alustavan arvion mukaan uudisrakennukset on perustettavissa korttelin etelä- ja länsiosassa suoraan kallion varaan ja korttelin pohjoisosassa paaluilla kantavan pohjamaan varaan.  
Uudisrakennusten perustamistapaa valittaessa tulee huomioida korttelin nykyisten rakennusten ja rakenteiden perustamistapa, ra-kenteiden yhteensovitus sekä perustusrakenteiden tuenta- ja vah-vistustarve säilyvien rakennusten ja rakenteiden osalta.  
Rakennusten perustamistavan ja pohjarakenteiden suunnittelu tehdään tarkempien pohjatutkimusten ja jatkosuunnittelun perus-teella. 
Pohjaveden pinnan korkeusasemaa ei saa laskea. Pohjaveden alaiset rakenteet tulee toteuttaa vedenpaine-eristettyinä. Työaikai-sesta pohjaveden alennuksesta ei saa aiheutua haittaa olemassa oleville rakenteille. 
Uudessa maanalaisessa yleiskaavassa on esitetty korttelin alitse kulkeva maanalainen liikenneyhteys ja sen varaus poissulkee mahdollisuuden maalämpöjärjestelmän toteuttamiselle. Yhteyden korkeusasema korttelin kohdalla on noin -39.00 ja tunnelin katon korkeusasema on noin -29.00. Helsingin maanalainen yleiskaava nro 12704 on tullut voimaan 19.8.2021. 
Alueella tehtävien purkujen, maankaivun ja rakentamisen yhtey-dessä on syytä ottaa huomioon maaperän pilaantumisen mahdol-lisuus erityisesti kohdissa, joissa on ollut teknistä toimintaa, kuten koneisiin ja laitteisiin liittyvää laboratoriotoimintaa tai merkittävää kemikaalien käyttöä ja varastointia, kuten maanalaisia öljysäiliöitä ja putkistoja.  
Asemakaavassa on annettu oheinen maaperän pilaantuneisuu-den selvittämistä ja puhdistamista koskeva kaavamääräys:  
”Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitettävä en-nen rakentamiseen ryhtymistä ja tarvittaessa maaperä on puhdis-
tettava ennen alueen ottamista kaavan käyttötarkoitukseen.” 

Ympäristöhäiriöt  
Lähtökohdat  
Kaava-alueelle aiheutuu liikennemelua lähialueen katujen etenkin Albertinkadun, Kalevankadun ja Eerikinkadun ajoneuvoliiken-teestä. Suunnittelualueelle ei liikennemäärätietojen ja käytettä-vissä olevan mittausaineiston perusteella arvioida kohdistuvan sellaisia merkittäviä ilmanlaatuhaittoja, jotka poikkeaisivat tavan-omaisista kantakaupunkimaisista ilmanlaatuolosuhteista. 
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Kaavaratkaisu 
Kaava-alueelle kohdistuvasta liikennemelusta on laadittu melusel-vitys, jossa tutkittiin katu- ja raitioliikenteen aiheuttamia meluta-soja kohteen rakennusten julkisivuilla ja ulko-oleskelualueilla (Me-luselvitys, Helimäki Akustikot Oy, lausunto 20506.1, 28.12.2020, 6.2.2020).  
Selvityksen mukaan korttelin sisäosissa alitetaan VNp 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä lähes kauttaaltaan. Jatkosuunnittelua ohjaamaan on kuitenkin annettu määräys, jolla varmistetaan, ettei melutason ohjearvoja ylitetä leikki- ja oleskelualueilla. Oleskeluparvekkeiden sijainteja ei ole tässä suunnitteluvaiheessa vielä määritelty, mutta kaavamääräyk-sellä edellytetään ohjearvojen saavuttamista niillä. 
Julkisivuihin kohdistuvat liikenteen aiheuttamat keskiäänitasot ovat rakennusten kadun puolella 60–63 dB. Päiväajan melutasot ovat meluntorjunnan kannalta mitoittavat. Olemassa olevien ra-kennusten julkisivuille muodostuva äänitasoerovaatimus on enim-millään 28 dB. Eri julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot ja asuin-tilojen perusteella annetut äänitasoerosuositukset on esitetty liit-teenä olevassa selvityksessä. Kaavassa ei ole annettu tarkkoja äänitasoerovaatimuksia, vaan jatkosuunnittelua ohjataan mää-räyksellä, jonka mukaan julkisivujen ääneneristävyys tulee mitoit-taa siten, että melutason ohjearvot sisällä saavutetaan.  
Etukäteen Kalevankadun varrelle sijoittuvat säilyvät puutalot arvi-oitiin ääneneristävyydeltään heikoimmiksi ja siellä tehtiin erillinen ääneneristävyysmittaus (Mittausraportti, Kottaraisen kortteli, Heli-mäki Akustikot Oy, Raportti 20506.2, 28.1.2021). Mittausten ta-voitteena oli selvittää, täyttääkö rakenteiden mitattu äänitasoero selvityksen edellyttämän asuinkäytön 28 dB äänitasoerovaatimuk-sen. Mittausraportin mukaan ääneneristävyys ei ole nykyisellään riittävä, äänieristystä voidaan parantaa lisäämällä tiivisteet puittei-den ja karmin väliin ja esim. vaihtamalla sisälasitus paremmin ääntä eristävään lasitukseen. Säilytettävien ja suojeltujen raken-nusten asuinkäyttö on mahdollista, mikäli kaavamääräyksellä edellytetyt melutason ohjearvot saavutetaan.  

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka  
Lähtökohdat  
Asemakaavanmuutos koskee aikaisemmin pääsääntöisesti koulu-tus- ja opetuskäytössä olleiden rakennusten muuttamista asuin-, liike- ja kokoontumiskäyttöön.  
Korttelin sisäosissa sijaitsevat nykyisen asuinsiipi, autolaboratorio sekä kylmämittauslaboratorio puretaan ja korttelin sisäosaan ra-kennetaan kaksi asuinkerrostaloa.  
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Kaavaratkaisu 
Rakennuksiin on laadittu alustava palo- ja pelastustekninen suun-nitelma. Alustavan arvion mukaan rakennuksiin on järjestettävissä käyttötarkoituksen mukaisen palo- ja pelastustekniset ratkaisut. 
Kaavamateriaalissa esitetty selvitys poikkeaa osin kaavan viite-suunnitelmasta. 
Pelastuskulkuneuvojen pääsy korttelin sisäosiin vaatii muutoksia kadunvarsipysäköintiin. Pelastusajoneuvojen asettamat rajoitteet tulee huomioida piharakenteiden jatkosuunnittelussa. Alustavasti arvioiden piha-alue on järjestettävissä siten, että pelastuslaitok-sen raskaalla kalustolla ja nostolavalla on mahdollista toimia alu-eella. Nostopaikat ovat toteutettavissa sisäpihalta lukuun otta-matta Albertinkadun julkisivua, jossa pelastaminen on esitetty Al-bertinkadulta.  
Pelastusajoneuvojen (tikasauto) tontille ajon mahdollistamiseksi Kalevankadulla olevaa tonttiliittymää tulee leventää pelastussuun-nitelman mukaisesti. Järjestely vähentää yhden kadunvarsi-pysäköintipaikan. 
Lopulliset palo- ja pelastustekniset ratkaisut sekä järjestelyt tulee esittää rakennuslupavaiheessa. Rakentamisella ei saa heikentää olemassa olevien rakennusten palo- ja pelastusturvallisuutta. En-nen rakennusluvan myöntämistä tulee esittää kohteen palo- ja pe-lastustekniset ratkaisut, joissa on otettu huomioon kohteen raken-nus- ja kulttuurihistorialliset arvot. 

Vaikutukset  
Yhteenveto laadituista selvityksistä 
Selvityksissä on arvioitu alustavasti kaavamuutoksen palo- ja pe-lastusteknisiä vaikutuksia, sekä uudisrakentamisen toteutetta-vuutta. Lisäksi korttelissa on laadittu selvitykset liikennemelun ja meluntorjuntatarpeen arvioimiseksi. 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Asemakaavamuutoksen toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.  
Entisten Metropolian kiinteistöjen kaupasta ja kehittämisestä on sovittu puitesopimuksessa kaupungin ja kiinteistön nykyisen omis-tajan kanssa. Puitesopimuksessa on sovittu käyttötarkoituksen muutoksen vaikutuksesta kauppahintaan. 
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun  ympäristöön  
Kaavaratkaisun toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia yh-dyskuntarakenteeseen tai lähialueen asukkaiden asumisoloihin. 
Kamppi on kantakaupungin toiminnallisesti sekoittunutta kaupun-kirakennetta ja kaavaratkaisu sopii olemassa olevaan yhdyskun-tarakenteeseen salliessaan erilaiset toiminnot. 
Rakennettuun ympäristöön kaavaratkaisu vaikuttaa siten, että kaavassa sallittavat täydennysrakennukset muuttavat korttelira-kennetta ja nykyisten rakennusten välisiä tiloja. Uudet asuinraken-nukset tulevat näkymään varsinkin Kalevankadun suuntaan.  
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
Asemakaavan mukainen maankäyttö ei merkittävästi lisää alueen liikennettä. Huoltoajojärjestelyt sijoitetaan tontille. Asemakaavaeh-dotuksessa huoltoliikenne on suunniteltu Kalevankadun suun-nasta sisäpihalle. Suunnittelualueella huoltoajon saa järjestää toi-sen tontin kautta. 
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 
Kaupunkikuvaan kaavaratkaisu vaikuttaa siten, että kaavassa sal-littavat täydennysrakennukset muuttavat korttelirakennetta ja ny-kyisten rakennusten välisiä tiloja. Kaavassa uudet pihalle sallitta-vat asuinrakennukset tulevat näkymään varsinkin Kalevankadun suuntaan ja ne tekevät uuden ajallisen kerrostuman kortteliraken-teeseen. Rakennuksen ja kaupunkikuvan arvojen säilyminen on varmistettu kaavamääräyksin. Asemakaavassa mahdollistettu täy-dennysrakentaminen sovitetaan olemassa oleviin rakennuksiin sopeutuen niin, että nykyiset rakennukset säilyvät tontilla domi-nanttina. Konelaboratorion ja sähkölaboratorion harjan korot sekä konelaboratorion torni ja pihalla oleva savupiippu tulevat jäämään korkeammalle kuin pihalle sallittu täydennysrakentaminen. 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa kulttuurihistori-allisesti merkittävien vanhojen puutalojen säilymisen edellytyksiä laajentamalla niiden käyttötarkoitusta. 
Rakennusten käyttötarkoituksen muutos ei vaikuta kaupunkiku-vaan eikä näy katunäkymissä. Konelaboratoriorakennuksen sekä vanhojen puutalojen ja panimorakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa liike- ja toimitiloiksi rakennukset muuttuvat kuitenkin julkisemmiksi ja avoimemmiksi kaupungin suuntaan. 
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Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
Kaava-alue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksin var-rella. Hankkeessa noudatetaan kaupunkistrategian päästövähen-nystavoitteita myös kiertotalousperiaatteiden mukaisesti säilyttä-mällä ja korjaamalla vanha rakennus muuttamalla samalla sen käyttötarkoitusta. 
Hulevesien hallinnan suunnittelussa noudatetaan Helsingin raken-
nusvalvonnan ohjetta ”hulevesien hallinta tonteilla”, lokakuu 2017. 
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,  eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,  sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin 
Opetustoiminnan muutettua rakennuksista Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle, korttelin käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten käyt-töön. Käyttötarkoituksen muutokset mahdollistavat lisää asumista sekä yritystoiminnan ja palveluiden kehittämistä alueella. Asema-kaavamuutos ei tuo muutoksia naapuritonttien elin- ja asuinolo-suhteisiin.  
Käyttötarkoituksen muutos avaa liiketilojen osalta korttelia ja ra-kennuksia alueen asukkaille. Kortteli muuttuu julkisemmaksi ja näin lisää alueen viihtyisyyttä. 
Asemakaava luo edellytykset palo- ja pelastusturvallisuuden huo-mioivien määräysten mukaiselle jatkosuunnittelulle ja toteutuk-selle. Kaavaratkaisun meluntorjuntaa koskevat määräykset luovat edellytykset terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön toteuttami-selle. 
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset  
Kaavamuutos luo asumisen lisäksi edellytyksiä myös uusille yri-tyksille korttelissa. Konelaboratorion rakennus ja mahdollisesti vanhojen puutalojen ja panimorakennuksen käyttötarkoitus muu-tetaan liike- tai toimitilakäyttöön. Uudet asukkaat tuovat kysyntää alueen nykyisille palveluille parantaen näin myös alueen yritysten toimintaedellytyksiä. 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu seuraavia: 
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- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-puoliselle asuntotuotannolle  - luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen  - sijoitetaan merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoi-mintojen alueet siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa - ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-heutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. 
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa. 

Yleiskaava  
Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on mer-kitty kantakaupunkialueeksi C2. Keskusta, jota kehitetään toimin-nallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrok-set ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava kantakaupungille ominaisen, toi-minnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muu-tosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta kehi-tetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehok-kuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8 ja keskeisten katujen var-silla kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleis-kaavan (2016) mukainen.  
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan 19.8.2021) mukaan alue on keskustan maanalaisen kehittämisen kohdealuetta. Maanalaisessa yleiskaavassa on esitetty korttelin kohdalle maanalainen liikenneyhteys. Lisäksi korttelin alitse on esitetty yhteys (K3) keskustan huoltotunneliin. Maanalaiset liiken-neyhteydet tulee turvata. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalai-sen yleiskaavan mukainen.  
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Asemakaavat 

Alueella on voimassa asemakaava nro 3006 (vahvistettu 30.11.1950). Kaavan mukaan alue on merkitty yleisen rakennuk-sen tontiksi. Rakennuksia ei ole suojeltu kaavassa. 
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. 
Maanomistus 

Korttelialue on yksityisomistuksessa. 
Muut lähtökohdat 

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla. 
Käyttötarkoituksen muuttamisesta on sovittu kaupungin ja maan-omistajan välisessä, kiinteistöjen kauppaa ja kehittämistä koske-vassa puitesopimuksessa, jonka kohteena on opetuskäytöstä va-pautuneita, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olleita 
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kiinteistöjä. Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenette-lyä.  
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET 

Vireilletulo 
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin omistajan hake-muksesta. 

Viranomaisyhteistyö 
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-omaistahojen kanssa:  
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  

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/kaupun-kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutisissa ja Helsin-gin Sanomissa. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 18.11.–9.12.2019 seuraavissa paikoissa: 
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 
 Rikhardinkadun kirjastossa, Rikhardinkatu 3, 00130 Helsinki  
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 
Asukastilaisuus pidettiin 19.11.2019 klo 15–19 keskustakirjasto Oodin 1. kerroksessa, osoitteessa Töölönlahdenkatu 4. 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat paloteknisen suunnitelman laadinnan tarpeeseen ja tontin paloturvallisuusasetuksen mukai-siin poistumistiejärjestelyihin. Kannanotot kohdistuivat myös ra-kennusten käyttötarkoitusten muutoksiin suhteessa rakennusten suojeluarvoon, rakennusten suojeluun sekä täydennysrakentami-sen määrään. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kaupunginmuseo on ollut mukana kaavan 
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valmistelussa ja kaavamääräyksien sisältöä on laadittu yhteis-työssä kaupunginmuseon kanssa. Vanhat puutalot ja panimora-kennus säilyvät tontilla ja täydennysrakentamisen määrää ja ko-koa on ohjattu kaavamääräyksin. Asemakaavan muutoksessa Kottarainen-korttelin rakennusten suojelumerkinnät on osoitettu sähkölaboratorion, konelaboratorion ja vanhojen puutalojen osalta suojeluluokkaan sr-1, konelaboratorion tulevan asuinpäädyn osalta suojeluluokkaan sr-2 sekä savupiipun ja panimorakennuk-sen osalta suojeluluokkaan sr-3. 
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.  
Yhteenveto mielipiteistä  
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta kohdistuivat suojeltaviin puutaloihin, täydennysraken-tamisen määrään, puuston säilymiseen tontilla sekä rakennusten käyttötarkoituksen osalta sekoittuneeseen, monipuoliseen toimin-taan korttelialueella. Lisäksi mielipiteessä esitettiin huoli tulevista rakennusaikaisista järjestelyistä. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että Vanhat puutalot ja panimorakennus säilyvät tontilla ja täydennysrakentamisen määrää ja kokoa on oh-jattu kaavamääräyksin. 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 2 kpl.  
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.  

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 20.5.–22.6.2021 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävillä-oloaikaa jatkettiin kahdella päivällä karttapalvelussa 8.6.–9.6.2021 olleen teknisen vian vuoksi. 
Muistutukset  
Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta.  
Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaava-alueen täydennysrakentamiseen, nykyisen rakennuskannan osittaiseen purkamiseen, puiden säilymiseen sekä lintujen elinolosuhteisiin. Muistutuksissa pidettiin hyvänä rakennusten käytön laajentamista sekä vanhojen rakennusten suojelua. Muistutuksessa ehdotettiin julkista kulkuyhteyttä Eerikinkadulta Kalevankadulle. 
Viranomaisten lausunnot 
Kaavaehdotuksesta saatiin lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtä-villä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat muunta-moiden tarpeeseen ja oleviin vesihuoltolinjoihin sekä korttelin 
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käyttötarkoituksen muutokseen sekä täydennysrakentamisen ko-koon. 
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: 
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo  Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: kasvatuk-sen ja koulutuksen toimiala ja Helen Oy.  Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen 
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 
Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.  
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset: 
Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta: 
- Rakennuksen osa-aluerajausta on tarkennettu sähkölaborato-rion päädyn ja uuden asuinsiiven välissä. - Kerroslukua on muutettu viitesuunnitelman mukaiseksi sähkö-laboratorion sähkölaboratorion päädyn ja uuden asuinsiiven osalta. Sähkölaboratorion päädyn kerrosluku on IV ja uuden asuinsiiven kerrosluku on VI. 
Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia. 
Aineistoon tehdyt täydennykset: 
- kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-den osalta - kaavakartan nimiö on päivitetty - kirjoitusvirhe on korjattu kaavakartasta.  
Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-teltu asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla. 
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Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle 
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 5.10.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12687 hyväksymistä. 
Helsingissä 12.10.2021 
Marja Piimies asemakaavapäällikkö  
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

KOTTARAINEN-KORTTELI, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kampissa, Eerikinkadun, Albertinkadun ja Kalevankadun välissä,
Metropolian entistä opetuskäytössä ollutta kiinteistöä ollaan muut-
tamassa toimitila- ja asuinkäyttöön. Rakennukset tullaan suojele-
maan asemakaavalla. Lisäksi sisäpihalle tutkitaan lisärakenta-
mista. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan keskustakirjasto Oo-
din 1. kerroksessa 19. marraskuuta.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Kojamo Oyj:n kaupungilta ostamaa Met-
ropolian tonttia. Entisen Metropolian ammattikorkeakoulurakennusten
sijainti on keskeisellä paikalla Kampissa. Opetustoiminnan muutettua
rakennuksista Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle, kortte-
lin käyttötarkoitusta ollaan tutkimassa toimitila- ja asuinkäyttöön. Sähkö-
laboratorion Albertinkadun suuntaisen rakennuksen käyttötarkoitusta
tutkitaan asuinkäyttöön, sähkö- ja konelaboratorion Eerikinkadun suun-



2 5)

taisia rakennuksia tutkitaan toimitiloiksi. Säilytettävien puutalojen ja pa-
nimorakennuksen käyttötarkoitusta tutkitaan. Lisäksi pihalle tutkitaan
lisärakentamista. Rakennukset tullaan suojelemaan asemakaavalla.

Tavoitteena on suojella kaavalla vanhat rakennukset, kehittää keskus-
tan elinvoimaisuutta, mahdollistaa monipuolisia sijaintipaikkoja yrityksille
sekä elävää, omaleimaista ja turvallista kaupunginosaa.

Osallistuminen ja aineistot

Kaavoittaja on tavattavissa 19.11.2019 klo 15 19 keskustakirjasto Oo-
din 1. kerroksessa, osoitteessa Töölönlahdenkatu 4.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (Kot-
tarainen-korttelin suppea rakennushistoriaselvitys ja Kottarainen-kortte-
lin käyttötarkoituskaavio) on esillä 18.11. 9.12.2019 seuraavissa pai-
koissa:
 Rikhardinkadun kirjastossa, Rikhardinkatu 3, 00130 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 9.12.2019. 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

 Eteläiset kaupunginosat ry
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
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 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo

 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 (3006) alue on merkitty yleisen ra-
kennuksen tontiksi. Rakennuksia ei ole suojeltu kaavassa.

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 kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäris-
töön Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki.

Suunnittelualuetta vinottain vastapäätä sijaitsee maisemakulttuurin kan-
nalta arvokas, aikakaudelleen tyypillinen Lapinlahden puistikko.
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Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia:
 Kottaraisen kortteli, tontti 33, suppea rakennushistoriaselvitys (Arkki-

tehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy, 2015)
 Keskustan ja Kampin aluesuunnitelma vuosille 2012 2021 (Helsin-

gin kaupunki, rakennusvirasto, 2012)
 Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen

kantakaupungin rajatulla alueella (Helsingin kaupunki, kaupunki-
suunnitteluvirasto, 2017)

 Kottarainen-kortteli, käyttötarkoituskaavio (Arkkitehtitoimisto JKMM
Oy / Helsingin kaupunki, asemakaavoituspalvelu 2019)

Yleisten rakennusten tontilla sijaitsee nykyisin entisen Metropolian tek-
nillisen oppilaitoksen sähkölaboratorion, konelaboratorion ja autolabora-
torion rakennukset. Tontilla sijaitsee myös kolme vanhaa puutaloa sekä
tiilinen panimorakennus, jotka toimivat pienyritysten käytössä.

Lisätiedot suunnittelijoilta

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

Liikenne
Kati Kiyancicek, tiimipäällikkö, p. (09) 310 64734,
kati.kiyancicek@hel.fi

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

Julkiset ulkotilat, maisema
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37258,
anu.lamminpaa@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 31.10.2019

Hanna Pikkarainen
tiimipäällikkö
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Kaavoituksen eteneminen













Havainnekuva
Kottarainen-kortteli



Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin yleiskaavasta 2016
Kottarainen-kortteli

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen yksikkö / Kantakaupunkitiimi






















































































