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Kaupunkisuunnitteluvirastolle 
 
 
 
 
Lausuntopyynnön numero HEL 2012-016189 T 10 03 03 LA 3 
Rakennusvalvontavirasto 14-0009-13-LAU 
  

LAUSUNTO TAIVALLAHDEN KASARMIN ASEMAKAAVAN 
MUUTOSEHDOTUKSESTA 12193 
 

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusvalvontaviraston lausuntoa 
14. kaupunginosan (Taka-Töölö) osaa korttelin 484 tonttia 4 koskevasta 
asemakaavan muutosehdotuksesta. 
 
Taivallahden kasarmialueen asemakaavan muutoksen tavoitteena on 
muuttaa kasarmirakennukset palvelutoimintojen käyttöön, asumiseen, 
vanhusten asuntolakäyttöön ja päivittäistavarakaupan myymäläkäyttöön 
(enintään 2 000 k-m2). Alueen rakennukset suojellaan. 
 
Kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuu-
riympäristökokonaisuuteen (RKY 2009, Puolustusvoimien 1930-luvun 
arkkitehtuuri Helsingissä). Kohde kuuluu myös kansainvälisen modernin 
arkkitehtuurin suojelujärjestön Docomomon merkkiteosten valikoimaan. 
Alueen arvojen säilymisen turvaaminen on otettu suunnittelun lähtökoh-
daksi. 
  
Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta. Tai-
vallahden kasarmien alueella on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteel-
lisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävän alueen lisämerkintä. 
Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen ja kaupun-
kisuunnittelulautakunta on puoltanut 16.4.2013 muutosehdotuksen hy-
väksymistä. 
 
LAUSUNTO  
 
Rakennusvalvontaviraston lausunto tukeutuu pitkälle kaupunkikuvaneu-
vottelukunnan 29.5.2013 antamaan lausuntoon asemakaavan muutos-
ehdotuksesta ja siihen liittyvästä 28.2.2013 päivätystä viitesuunnitel-
masta.  
 
Rakennusvalvontavirasto toteaa tyydytyksellä sen, että alueelle on vih-
doin löytymässä sopiva käyttö, joka takaa kasarmirakennusten säilymi-
sen. Rakennusvalvonta pitää kaavassa esitettyjä käyttötarkoituksia kiin-
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teistöön sopivina ja kaavaselvityksen viitesuunnitelmaa onnistuneena.  
 
Tarvittavat toimenpiteet säädösten mukaisten melutason ohjearvojen 
saavuttamiseksi rakennusten sisätiloissa ja ulkoalueilla voivat käytän-
nössä hankaloittaa kaavassa annettujen suojelumääräysten toteutumis-
ta. Asiaa olisi syytä tutkia vielä ennen asemakaavan hyväksymistä. 
 
Parvitila, jonne osoitetaan pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia ti-
loja kuten viitesuunnitelmassa, voidaan lukea kerrosalaan, vaikka tila ei 
kaikilta ominaisuuksiltaan täyttäisikään asuinhuoneen vaatimuksia. 
Tässä valossa parvitiloja koskevaa kaavamääräystä olisi hyvä vielä 
harkita. 
  
Myymäläkäyttöön osoitetun rakennuksen mainoslaitteet olisi hyvä esit-
tää jo osana kaavan viitesuunnitelmaa. Rakennuksen arkkitehtuuri vaa-
tii mainostamisen keinojen huolellista tutkimista jo tässä vaiheessa, jot-
ta ratkaisu sopii kohteeseen ja on toteutuskelpoinen. Kaavassa voisi ol-
la ainakin maininta siitä, että rakennuslupaa haettaessa tulee laatia eril-
linen mainosten yleissuunnitelma. 
 
 
 
 
 

    
  Kai Miller   Pirkka Hellman 
  vs. virastopäällikkö  arkkitehti 

 
 








