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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Asemakaavan muutos mahdollistaa Meritallin rantapaviljongin raken-
tamisen uudelleen hieman laajennettuna. 
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty Restel Oy:n aloitteesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta ei ole esitetty mielipiteitä. 
 
Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitte-
luvirastossa ja Töölön kirjastossa. Muutosluonnoksesta ei jätetty mieli-
piteitä. 
 

Asemakaavan muutoksen toteutus 
 
Restel Oy toteuttanee paviljongin asemakaavan tultua voimaan. 
 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutosta koskee yksi erityistavoite: riittävien alueiden 
varaaminen jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä verkostojen 
jatkuvuuden edistäminen. Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa val-
takunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.  
 

Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.  
 

Yleiskaava  
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kaupunkipuisto. Nyt laa-
dittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. 
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Asemakaavat 
 
Alueella on voimassa asemakaava nro 10704 (vahvistettu 13.10.1999). 
Kaavan mukaan alue on katu-, pysäköinti- ja vesialuetta. Toivo Kuulan 
puisto on puistoaluetta, jonka sisällä on liikerakennusten korttelialue 
Meritalli-ravintolaa varten sekä yleinen pysäköintialue. Olemassa ole-
valla rantaravintolalla ei ole rakennusalaa.  
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 7.6.2000. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 22.5.2009. 
 

Maanomistus 
 
Alue on kaupungin omistuksessa. 
 

Alueen yleiskuvaus 
 
Kaavamuutosalueena on Toivo Kuulan puisto sekä viereinen jakso Me-
rikannontiestä. Alue sijaitsee Taka-Töölössä Taivallahden rannalla 
Soutustadionin ja Hesperiankatujen välissä. Alueella on Mestaritalli-
niminen ravintola sekä siihen liittyvä Meritalli-niminen rantaravintola, jo-
ka on kesäkäytössä. Lisäksi puistossa on koripallokenttä, matonpesu-
laituri ja pysäköintipaikkoja. Puistoa käytetään yleisesti pysäköintialu-
eena ja sinne on pohjustettu kaavan vastaisesti pysäköintipaikkoja. 
 

Luonnonympäristö ja maisema 
 
Alue sijaitsee pienellä kallioisella niemellä, loivasti lounaaseen laske-
valla rannalla. Taivallahden rannoilta on esteetön näkymä suunnittelu-
alueelle. Puiston toinen tärkeä julkisivu on itään Merikannontielle. Pie-
nikokoisen puiston ilme on pelkistetty: nurmialueella kasvaa varttunutta 
puustoa ja muutamia pensasryhmiä. Mänty, tervaleppä ja koivu ovat 
vallitsevia puulajeja, joukossa on myös jokunen haapa ja pihlaja. Ran-
taviiva on säilynyt rantaravintolan kohtaa ja laiturirakenteita lukuun ot-
tamatta melko luonnonmukaisena. Lahden pohjukan puolella on ruo-
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vikkoa, muualla matalia kallioita ja hiekkarantaa. Ravintolan kaakkois-
puolella pienellä avokalliolla sijaitsee Toivo Kuulan muistomerkki. Puis-
tokäytävät, huoltotiet ja pysäköintialueet ovat pääosin asvaltoituja. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. 
 

Maaperä Alueen maaperä on kallioista kitkamaata, jossa kallion pinta on monin 
paikoin näkyvissä tai hyvin lähellä maanpintaa. 
 

3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Meritalli-ravin-
tolan rakentamisen uudelleen laajempana siten, että se voisi toimia 
myös talvella. Nykyisellä rantapaviljongilla ei ole rakennusalaa, eikä sil-
le voi myöntää pysyviä rakennuslupia. Puiston käyttöä rasittava auto-
paikoitus ja huoltoliikenne järjestetään paremmin. 
 

4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Asemakaavan muutoksessa on muodostettu uusi kortteli rantapaviljon-
kia varten. Pysäköinti ja huoltoreitit järjestellään uudelleen. Muilta osin 
asemakaavan muutos on pääosin voimassa olevan kaavan mukainen.  
 

Mitoitus Muutosalueen pinta-ala on 4,3 ha. Vesialueen pinta-ala on 2,5 ha ja 
puistoalueen pinta-ala on 1,1 ha. KL-korttelialueiden pinta-ala on yh-
teensä 2 857 m2 ja kerrosala 1 166 k-m2. Uutta kerrosalaa on 480 k-m2. 
Pysäköintialueen pinta-ala on 577 m2. 
 

Liikerakennusten korttelialue (KL) 
 
Kaavamuutosalueella on kaksi KL-korttelialuetta. Korttelialueelle saa si-
joittaa vain ravintola- ja kahvilarakennuksen. Korttelissa 14529 on ra-
vintolarakennus ja siihen liittyvät terassit sijoitettava osittain veden 
päälle. Nykyisen ravintolan korttelialueen rakennusoikeus on 686 k-m2. 
Uuden KL-korttelialueen rakennusoikeus on 480 k-m2. Uudisrakennuk-
sen julkisivun materiaalin on oltava puuta ja rakennus on rakennettava 
ilmeeltään kevyeksi ja läpinäkyväksi. 
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Puistoalue (VP) 
 
Alue on rakennettua puistoa. Kulkuväylien pintamateriaalin tulee olla si-
tomatonta (hiekka, kivituhka). Puistossa on urheilukentäksi osoitettu 
alue, joka on rakennettu katukoripallokentäksi. Puiston yleissuunnitel-
massa on esitetty puistoon rakennettavat ravintolan ja koripallokentän 
pyöräpysäköintipaikat. 
 

Liikenne Puistossa on kolme huoltoreittiä. Yksi palvelee soutustadionia, kaksi 
muuta ravintolarakennuksia. Puistossa on yksi LP-alue, joka palvelee 
puiston käyttäjiä sekä ravintoloiden asiakkaita. Ravintolan työntekijöi-
den autopaikat on osoitettu tontilta. Puiston käyttäjiä varten on kadun-
varsipaikkoja lisätty Merikannontien varteen, jota on levennetty noin 
puolitoista metriä kadun itäpuoleisen puiston suuntaan. Katualueen le-
ventäminen ei aiheuta puiden kaatamisia eikä muutenkaan vaikuta 
merkittävästi puistoon. Rantapaviljongin huoltoliikenteen kääntöpaikka 
on puistoalueella. 
 

Palvelut Kaava-alueella on kaksi ravintolakorttelia sekä urheilukenttä. 
 

Luonnonympäristö ja maisema 
 
Uusi rantaravintolarakennus sijoitetaan olevan rakennuksen paikalle, 
jolloin muutokset luonnonympäristöön ja maisemaan jäävät mahdolli-
simman vähäisiksi. Pysäköinnin ja huoltoajon uudelleenjärjestelyillä py-
ritään rajoittamaan autolla ajoa puistoalueella. Imeyttävien pintojen 
osuutta lisätään. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Alueella on olemassa oleva yhdyskuntatekninen verkosto. 
 

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 
 
Olemassa olevien tietojen mukaan alueen maaperä on kallioista kitka-
maata. Rakennukset perustetaan maan- tai kallionvaraisena. Alin ra-
kentamistaso on +2,6. Alueelta ei ole tiedossa maaperää mahdollisesti 
pilannutta toimintaa. 
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5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön  

 
Kaavan toteuttaminen vaikuttaa vähäisesti rantamaisemaan. Nykyinen 
rantapaviljonki laajenee ja on nykyistä hieman korkeampi, joten näky-
mät puistosta lahdelle tulevat muuttumaan. 
 

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
 
Puiston käytävien uudelleen rakentamisella kaavan mukaisesti voidaan 
pysäköintiä rajoittaa puistoalueella.  
 

Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
 
Puiston ilme säilyy asemakaavan muutoksessa pääosin ennallaan. 
Rantaravintolan rakennusoikeus suurenee, mikä hieman lisää sen nä-
kyvyyttä maisemassa. Uuden rantaravintolan rakentamisen yhteydessä 
poistetaan kaksi kookasta tervaleppää ja yksi nuori koivu. Suurin osa 
rakennusta ympäröivästä puustosta kuitenkin säilyy, joten vaikutus 
maisemaan jää melko vähäiseksi. Lisäksi nykyisen rantaravintolan 
edustalla oleva pieni avokallio joudutaan louhimaan uuden rakennuk-
sen alta. Kulkuväylien pintamateriaali vaihtuu asvaltista puistoympäris-
töön paremmin sopivaksi kivituhkaksi tai hiekaksi. Asvaltin poisto 
edesauttaa myös hulevesien imeytymistä maaperään. Rantaravintolalle 
rakennetaan uusi kivituhka- tai hiekkapintainen huoltotie, mutta toisaal-
ta uudisrakennuksen myötä maalla oleva terassi voidaan purkaa ja vi-
herpintaa lisätä. Pysäköinnin järjestäminen yhdelle rajatulle alueelle 
rauhoittaa puiston pääasiassa jalankululle ja vähentää autojen näky-
vyyttä puistossa. 
 

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

 
Huoltoliikenteen rajoittaminen rannan läheisyydessä sekä pysäköinnin 
järjestäminen yhdelle rajatulle alueelle parantaa rantareitin turvallisuut-
ta ja houkuttelevuutta. 
 

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
 
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa pysäköintialueen ja katualueen muutoksista 100 000 
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euroa ja Toivo Kuulan puiston ja puistoalueen väylien kunnostamisesta 
noin 40 000 euroa. 
 

6 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

 
Restel Oy toteuttanee ravintolapaviljongin asemakaavan tultua voi-
maan. Puiston kunnostetaan asemakaavan muutoksen mukaiseksi pa-
viljongin rakentamisen jälkeen. 
 

7 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille Restel Oy:n (tontin 14490/1 haltija) hake-
muksen johdosta (saapunut 23.3.2009). 
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 14.5.2009). 
 
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2009 kaavoituskatsauksessa. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävä-
nä kaupunkisuunnitteluvirastossa 25.5.–12.6.2009. 
 

Viranomaisyhteistyö  
 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä rakennusviraston, liikuntaviraston, kiinteistöviraston tonttiosaston ja 
rakennusvalvontaviraston kanssa. 
 

Esitetyt mielipiteet 
 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen ei asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse mielipiteitä.  
 

Muistutukset ja lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 7.5.–7.6.2010. 
 



    7 
 
 
 
 
 
 

 
 

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin liikuntaviraston, ympäristö-
lautakunnan, kiinteistölautakunnan, kaupunginmuseon, HSY Veden, 
yleisten töiden lautakunnan sekä rakennusvalvontaviraston lausunnot. 
Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.  
 
Lausunnoissa esitettiin huomioita rakennuksen liian alhaiseen korke-
usasemaan, kokonsa puolesta liian hallitsevaan asemaan, vesiliiken-
teen ja venepaikkojen järjestämiseen, katualueen leventämisen seura-
uksiin, puiston jäsentämiseen sekä auto- ja pyöräpaikkojen järjestämi-
seen. 
 
Asemakaavan muutosehdotuksesta tehtiin vaihtoehto, jossa kaava- 
aluetta laajennettiin Merikannontien varrella siten, että kadunvarsi-
pysäköinti mahtuisi kadun itäpuolelle. Muutoksen vaikutuksista kuultiin 
erikseen viereistä taloyhtiötä. Saadun vastustavan mielipiteen johdosta 
kadun leventämisestä ja kaava-alueen laajentamisesta luovuttiin. 
 
Asemakaavan muutosehdotukseen on 26.3.2012 lausuntojen johdosta 
tehty seuraavat tarkistukset: 
 
− yleisten töiden lautakunnan ja rakennusvalvontaviraston 

lausuntojen johdosta on kaavaan palautettu mattolaituri, li-
sätty määräyksiä venelaiturista, arvokkaiden puiden säilyt-
tämisestä sekä ravintoloiden polkupyöräpaikkojen sijoitta-
misesta tonteille. Uutta KL-korttelialuetta on laajennettu 
puistoalueelle siten, että rakennuksen huolto voi tapahtua 
tontin alueella.  
 

Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia. 
 

8 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 18.3.2010 ja se puolsi asemakaavan muutosehdotuksen hyväk-
symistä. 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on 26.3.2012 muuttanut asemakaavan 
muutosehdotusta. 
 
Helsingissä 26.3.2012 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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TAKA-TÖÖLÖ, TOIVO KUULAN PUISTO, MERITALLI
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Suunnittelualueeseen kuuluu Toivo Kuulan
puisto.

Nykytilanne

Alueella on Meritalli ja Mestaritalli -nimiset
ravintolat. Meritalli on huonokuntoinen kesä-
käytössä oleva rantaravintola.

Mitä alueelle suunnitellaan

Tavoitteena on, että rannassa oleva Merital-
li-niminen rantaravintola voitaisiin rakentaa
uudelleen nykyistä hieman laajempana.
Samalla on tarkoitus täsmentää alueen vil-
liksi muodostunutta pysäköintiä.

Aloite

Asemakaavan muutosta on hakenut Restel
Oy.

Maanomistus

Alueen omistaa Helsingin kaupunki.

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodel-
ta 1999 alue on puistoa. Nyt muutettavalle
rantaravintolapaviljongille ei ole merkitty ra-
kennusalaa.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kau-
punkipuistoksi.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Töölön viheraluesuunnitelma 2003 -

2012, (HKR, 2002:14).

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto arvioi kaavan
toteuttamisen vaikutuksia kaupunkikuvaan,
liikenteeseen ja virkistykseen kaavan val-
mistelun yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lä-
hetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto on esillä 25.5.–12.6.:
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-

koulukatu 3, 1. krs
 Töölön kirjasto, Topeliuksenkatu 6
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt").

Kaavan valmistelija on tavattavissa Töölön
kirjastossa 27.5. klo 17 19 ja kaupunki-
suunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen
viimeistään 12.6.2009 kirjallisesti osoittee-
seen:

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3)

tai faksi: 310 37378
tai sähköposti: kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi
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Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus esitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle syksyllä 2009.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viran-
omaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi
tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä vuonna 2010.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Töölö-Seura ry
 Helsingin Yrittäjät
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kiin-

teistöviraston tonttiosasto, rakennusvi-
raston katu- ja puisto-osasto, liikuntavi-
rasto.

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palvelusta:
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla.

Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille. Asunto-osakeyhtiöiden

kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille.

 Töölöläinen-lehdessä

 www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä
nyt!)

 Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Janne Prokkola
puhelin 310 37233
sähköposti janne.prokkola(a)hel.fi



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 09.12.2011

Kaavan nimi Toivo Kuulan puisto

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 18.03.2010

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 14.05.2009

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 09111961

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 4,3043 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
4,3043

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 4,3043 100,0 1160 0,03 0,0000 480

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä 0,2857 6,6 1160 0,41 0,1496 480

T yhteensä            

V yhteensä 1,0754 25,0 0   -0,1061 0

R yhteensä            

L yhteensä 0,4221 9,8 0   0,0213 0

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä 2,5211 58,6 0   -0,0648 0

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä          

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 4,3043 100,0 1160 0,03 0,0000 480

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä 0,2857 6,6 1160 0,41 0,1496 480

KL 0,2857 100,0 1160 0,41 0,1496 480

T yhteensä            

V yhteensä 1,0754 25,0 0   -0,1061 0

VP 1,0754 100,0 0   -0,1061 0

R yhteensä            

L yhteensä 0,4221 9,8 0   0,0213 0

Kadut 0,3644 86,3 0   0,0173 0

LP 0,0577 13,7 0   0,0040 0

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä 2,5211 58,6 0   -0,0648 0

W 2,5211 100,0 0   -0,0648 0



















Rantaravintolan luonnoksia
Toivo Kuulan puisto
Liite kaavaan nro

Rantaravintolan luonnoksia
Toivo Kuulan puisto
Liite kaavaan nro 11961 / 18.3.2010
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