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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee kulttuuritoimintaapalvelevien rakennusten korttelialuetta, joka sijaitsee Talinrannanasuntoalueella Munkkiniemessä. Kaavaratkaisu mahdollistaa kult-tuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen (YY) muutat-tamisen asuintontiksi.
Tavoitteena on muuttaa rakentamattoman tontin 30145/2 asema-kaavaa niin, että siihen voidaan rakentaa aluetta täydentäväasuinkerrostalojen kortteli. Suunnitelman tavoitteena on kaupunki-rakennetta täydentämällä parantaa Muusantorin ja Muusanpolunkaupunkitiloja. Tontille suunnitellaan 4–6-kerroksisia asuinkerros-taloja. Tontilla olevan mäen lakialue säilytetään rakentamatto-mana ja istutettuna. Pysäköinti (53 ap) sijoitetaan korttelipihanpuolelle pihakannen alaiseen pysäköintilaitokseen. Ajoneuvoliit-tymä tontille sijoitetaan Muusanpolun itäpäätyyn.
Uutta asuntokerrosalaa on 5 300 k-m2. Asukasmäärän lisäys onn. 130–150 asukasta.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että ra-kentamaton tontti Talinrannan alueen keskellä muuttuu aluettatäydentäväksi asuinkerrostalojen tontiksi. Korttelin kaakkois-nurkka rajaa alueen keskeistä julkista ulkotilaa, Muusantoria. Ta-linrannan alueen korkein kohta, puustoinen mäki muuttuu raken-nusten rajaaman korttelipihan osaksi. Alueelle muuttaa n. 130–150 uutta asukasta (lisäys n. 12 %), jotka vahvistavat alueen vä-estöpohjaa.
Helsingin kaupunki omistaa tontin 30145/2. Kaavaratkaisu ontehty kaupungin aloitteesta.
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta eitehty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lau-suntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa todettiin,että asemakaavan muutosehdotus ei edellytä alueelle valmiiksirakennettujen vesijohtojen ja viemäreiden siirtämistä, asemakaa-van muutosehdotukseen ei ole huomautettavaa, sen hyväksy-mistä puolletaan ja että aikaisemmat kommentit on otettu hyvinhuomioon.
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on täydentää Talinrannan alueen kau-punkirakennetta aivan alueen keskustassa. Rakentamatta jäänytyleisten rakennusten tontti (YY-kulttuuritoimintaa palvelevien ra-kennusten korttelialue) muutetaan asuinkäyttöön.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että edistetään täydennysrakentamista, toteute-taan AM-ohjelman asuntotuotantotavoitteita ja edistetään uusienasuntojen laadukkaita toteutustapoja.

Mitoitus
Kaava-alueen pinta-ala on 5 615 m2. Asuinkerrostalojen kortteli-alueen pinta-ala on 5 550 m2. Nykyisen tontin (5 615 m2) pinta-alasta 65 m2 muuttuu Muusanpolun itäpäähän liitettäväksi katu-alueeksi. Kaavaratkaisun myötä tontin 30145/2 asuinkerrosalakasvaa 5 300 k-m2, jolloin tontin tehokkuus on 0,95. Asukasmää-rän lisäys on n. 130–150 asukasta.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Talinrannan alue on osa Munkkivuorta, mutta erottuu kuitenkinselvästi omana kaupunkirakenteeltaan Munkkivuoresta poik-keavana kokonaisuutenaan. Talinrannan ja Munkkivuoren väliinjää leveähkö viheralue ja osa Talin golfkentästä, jonka johdostaTalinranta on erillinen saarekemainen asuinalue. Alueen kortteli-rakenteessa on tavoiteltu kaupunkimaisuutta ja toisaalta pientämittakaavaa. Talinrannassa asuu nykyisin n. 1 000 asukasta. Alu-een pienestä koosta johtuen Talinrannassa on niukasti palveluja.Alueella toimii päiväkoti, ravintola ja muutama muu liikehuoneisto.
Alueella on pääosin 1990-luvulla rakennettuja asuinrakennuksia.Suurin osa korttelirakenteesta on III–V-kerroksista kerrostalora-kentamista. Alueen länsi- ja eteläreunat muodostuvat II-kerroksi-sista pari- ja rivitaloista. Alueen keskellä on Muusantori-niminenaukio, jonka eteläreunaan ulottuu Isoon Huopalahteen johtava ka-nava.
Talinrannan korttelit asettuvat kolmen kadun varrelle. Alueelle joh-taa Munkkivuoren kautta Taiteentekijäntie, joka päättyy Talinran-taan. Kaareva Mesenaatintie sekä eteläosan kortteleita palvelevaMesenaatinkuja ovat tonttikatuja. Taiteentekijäntien päässä Muu-santorin vieressä sijaitsee bussilinjan 18 päätepysäkki. Tontti30145/2 sijaitsee pysäkin vieressä. Muita joukkoliikenneyhteyksiä
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ei Talinrantaan nykyisin ole. Viheralueiden ympäröimälle alueelleon hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet ulkopuolelta.
Tontti 30145/2 on nykyisin kokonaan rakentamaton. Tontilla onmäki, jonka korkeimman kohdan korko on +9,5. Mäki kohoaa noin6,5 metriä sitä ympäröivien katujen yläpuolelle ja on Talinrannan-alueen korkein maastonkohta. Tontti on pääosin ruohikon peit-tämä ja sen reunoilla ja mäen laella kasvaa joitakin puita.
Tontilla on nykyisen asemakaavan laatimisen aikana sijainnutkäytöstä poistetut Talin jätevedenpuhdistamon konehalli sekäkaksi lietesiiloa, jotka suunniteltiin kunnostettavaksi taide- ja käsi-työtarkoituksiin. Rakennukset on sittemmin purettu ja tontin maa-perä kunnostettu. Asemakaavassa osoitettu käyttötarkoitus ei oleenää ajankohtainen, minkä vuoksi Helsingin kaupungin kiinteistö-virasto on pyytänyt kaupunkisuunnitteluvirastoa valmistelemaanasemakaavamuutosta tontin muuttamiseksi asuinkäyttöön.
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Korttelialueella sijaitsee Talinrannan korkein kohta, joka on kaa-vassa säilytetty tontin istutettuna ja vihreänä sisäpihana. Raken-nukset on sijoitettu tontin etelä- ja itäreunoille rajaamaan sisäpi-haa. Uudet rakennukset ovat 4–6-kerroksisia. Asemakaava mah-dollistaa joitakin toisistaan hieman poikkeavia tapoja rakentaatontin itäreunaa mukailevalle rakennusalalle kuitenkin niin, että ra-kennusoikeus tulee jakaa vähintään kolmeen eri rakennukseen.Rakennusryhmän rajaaman sisäpihan ja tontin ulkosivun välillesyntyy yhden kerroksen korkuinen tasoero. Pihakansi ja tontillaoleva mäki liitetään saumattomasti toisiinsa ilman korkeita tuki-muureja ja pysäköintilaitoksen seinää ei jätetä korttelissa näky-viin. Rakennusten julkisivut tulee rakentaa muurattuina, rapattuinatai puujulkisivuina.
Katualue
Noin 65 m2 kokoinen alue tontista 30145/2 muuttuu katualueeksiosaksi Muusanpolkua, jolla huoltoajo on sallittu. Muusanpolun le-ventäminen Muusantorin päässä mahdollistaa ajon Muusantorinja Muusanpolun kautta tontilla sijaitsevaan pysäköintilaitokseen.

Liikenne
Lähtökohdat
Taiteentekijäntien liikennemäärä on Talinpuiston kohdalla 1 600ajon./vrk. Pääosa autoliikenteenteestä jakautuu asuinalueen ulko-kehille Mesenaatintielle ja Mesenaatinkujalle. Bussi 18 kulkee Ta-linrannan keskelle Muusantorille. Sen päätepysäkki sijaitsee Muu-
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sankujan eli Taiteentekijänkatu 9 kohdalla. Pysäkki on n. 130 met-rin etäisyydellä tontista 30145/2. Taiteentekijäntien jatkeena onMuusantori ja Muusanpolku, joka on jalankululle ja pyöräilylle va-rattu väylä, jolla on huoltoajo sallittu.
Kaavaratkaisu
Muusanpolkua on suunniteltu levennettäväksi 3,6 metriä noin19 metrin matkalta. Uudisrakentamisen pysäköinti (53 ap) onsuunniteltu pihakannen alle pysäköintilaitokseen tasolle +3,3. Py-säköintiin ajo on Muusanpolulta noin 55 metriä Muusantorin kään-töpaikasta. Tontin sisäpihalle johtaa porrasyhteyksiä ja pelastustieMuusanpolun kautta.

Palvelut
Lähtökohdat
Talinrannan alueella on niukasti julkisia ja kaupallisia palveluita.Alueella toimii päiväkoti korttelissa 30146. Muusantorin pohjois-reunalla sijaitsee ravintola yksikerroksisessa erillisessä rakennuk-sessa. Alueella on lisäksi joitakin pohjakerroksiin sijoittuvia liiketi-loja.
Kaavaratkaisu
Rakennuksen pohjakerrokseen on suunniteltu vähintään 100 k-m2
Muusantorille avautuvaa tilaa, jossa voi olla esim. liiketilaa.

Esteettömyys
Asemakaava-alueella syntyy pihatason ja katutason välille kerrok-sen korkuinen tasoero. Esteetön kulku pihatasolta katutasolle jatontin itäreunan tasolle +3,3 on järjestetty hissillisten porrashuo-neiden kautta. Tontin länsireunaan on mahdollista toteuttaa es-teetön (1:20) jalankulkureitti.

Luonnonympäristö
Lähtökohdat
Tontti 30145/2 on rakentamaton ja kallioinen. Tontin keskellä onkukkula, joka nousee tontin reunoilta noin korosta +3,0 korkoon+9,5. Laella on muutamia suurikokoisia puita ja pieni kalliopaljas-tuma. Myös tontin reunoilla on jonkin verran säilynyttä kasvilli-suutta. Kukkulaa peittää nurmi.
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Kaavaratkaisu
Tontin keskiosa mäen lakialueella säilyy maanvaraisena, istutet-tuna ja vihreänä. Kalliota joudutaan todennäköisesti louhimaan.Tontilla olevaa puustoa on joiltakin osin mahdollista säilyttää.Tontin itäosassa oleva maisemallisesti merkittävä mänty on mer-kitty säilytettäväksi. Tontin rakentamattomille osille ja myös piha-kannen päälle istutetaan mahdollisimman paljon kasvillisuutta. Pi-hakansi pyritään sovittamaan maastoon luontevasti. Tontin viher-kertoimen tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoiteluku.

Ekologinen kestävyys
Lähtökohdat
Tontti on nykyisin istutettu nurmialue, jonka laella on täysikasvui-sia puita ja pieni kalliopaljastuma. Myös tontin reunoilla kasvaapuita.
Kaavaratkaisu
Olemassa olevan kaupunkirakenteen täydentäminen ja tiivistämi-nen alueen sisällä toteuttaa kestävän kaupunkirakenteen tavoit-teita. Tontin viherkertoimen tulee täyttää Helsingin viherkertoimentavoiteluku. Hulevesiä tullaan viivyttämään erilaisin viivytysratkai-suin sekä viherkatoilla.

Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisu ei edellytä uutta kadunrakentamista tai uusien yh-dyskuntateknisen huollon verkostojen rakentamista.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuudenkunnostaminen
Lähtökohdat
Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitseva mäki on maaperältään kal-lioista, jonka päällä olevan täytemaakerroksen paksuus on noin1–3 metriä. Kallioisen mäen eteläpuolella on moreenialue, jonkapäällä on täytemaakerros. Täytemaakerroksen paksuus on noin1–3 metriä ja alapuolisen moreenikerroksen paksuus vähintään3 metriä.
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Tontilla on toiminut Talin jätevedenpuhdistamo vuosina 1957–1986. Yhdyskunta- ja teollisuusjätevesien käsittelyn lisäksi on alu-eella varastoitu öljyisiä jätevesiä ja -lietteitä. Jätevedenpuhdista-mon rakennukset on pääosin purettu 1990-luvun alussa ja viimei-set rakennukset vuoden 2003 aikana, lukuun ottamatta vanhaahautomosäiliötä, jonka todettiin sisältävän ongelmajätepitoista lie-tettä. Tontin maaperä kunnostettiin vuonna 2007 ja hautomosäiliöpurettiin työn yhteydessä.
Kaavaratkaisu
Maaperä on rakennettavuudeltaan hyvää tai tavanomaista. Ra-kennukset ovat perustettavissa kallionvaraisesti tai maanvarai-sesti tiiviin pohjamaan varaan.
Maaperä on kunnostettu pääosin tavoitepitoisuuksiin. Alueenmaaperään jääneet yli tavoitetason jäännöspitoisuudet eivät riski-tarkastelun perusteella aiheuta ympäristö- tai terveyshaittaa kun-nostetulla alueella eikä lähialueella.
Asemakaavassa on määräys alueelle jääneiden pilaantuneidenmaiden huomioon ottamisesta rakentamiseen ryhtyessä.

Pelastusturvallisuus
Lähtökohdat
Tontilla ei ole olemassa olevia rakennuksia, joten sinne ei ole ra-kennettu pelastusteitä.
Kaavaratkaisu
Tontilla sijaitsee Talinrannan alueen korkein kohta ja tontin ta-soerot säilyvät suunnitelmassa. Pelastustie sisäpihan puolelle onsuunniteltu tontin länsireunaa pitkin. Pelastaminen on mahdollistamyös korttelin itä- ja eteläsivuilta.

Vaikutukset
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-nuksia.
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuutuloja tonttien myymisestä, rakennusoikeuden myynnistä ja vuok-raamisesta.
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuunympäristöön
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa Talinrannan yhdyskunta-rakenteeseen niin, että suurimmaksi osaksi 1990-luvulla toteutu-nut kaupunkirakenne täydentyy uudella kerrostumalla alkuperäi-sen suunnitelman mukaiselle tontille. Tontin käyttötarkoitus muut-tuu ja tontti rakennetaan alkuperäistä suunnitelmaa tehokkaam-min ja tiiviimmin. Kaupunkirakenne muuttuu keskeisiltä osiltaannykyistä kaupunkimaisemmaksi ja Muusantorin ja Muusanpoluntori- ja katutilat muuttuvat tiiviimmiksi. Uusi kaupunkirakennettatäydentävä kortteli muodostuu osaksi Talinrannan keskustaa jaluo alueelle uutta identiteettiä.
Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Uusien asuinrakennusten ja pihakannen alaisen pysäköintilaitok-sen rakentamisen tieltä joudutaan tontilta kaatamaan puita jamahdollisesti louhimaan kalliota. Toisaalta tontin reunoilla ja kes-kiosassa on maanvaraisia pihan osia, joissa olevia puita voi säilyäja uusia istuttaa. Avoin rakentamaton kumpare Talinrannan alu-een keskiosassa pienenee ja kummusta tulee osa uuden asuin-tontin sisäpihaa. Rakennusten väliin jäävistä aukoista tontin kor-keusero näkyy edelleen myös korttelin ulkopuolelle.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Rakennettavan tontin tuottama liikenne on noin 100 ajoneuvoavuorokaudessa. Liikennettä joudutaan johtamaan jalankululle japyöräilylle varattua Muusanpolkua pitkin noin 15 metrin matkalla.Ajonopeudet eivät ehdi merkittävästi nousta tällä matkalla.
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Uuden korttelin suunnittelun lähtökohtana on sen asettuminenluontevaksi osaksi 1990-luvulla suunniteltua ja toteutettua alueko-konaisuutta. Talinrannan alue täydentyy puuttuvalla korttelilla jaMuusanpolku ja Muusantori rajautuvat nykyistä kaupunkimaisem-min korttelin reunaan ja julkinen kaupunkitila rajautuu selvästipuolijulkisesta pihatilasta. Korttelin muoto noudattaa Talinrannanalueella tyypillisiä pientä suorakulmaisesta koordinaatistosta poik-keavaa ja polveilevaa korttelirakennetta.
Alueen keskellä oleva kukkula ei enää näy Muusanpolulle ja Muu-santorille yhtä avoimesti, mutta rakennusten välissä olevien auk-kojen kautta se kuitenkin edelleen näyttäytyy myös uuden kortte-lin ulkopuolelle. Nykyinen tyhjä tontti ei enää ole julkisesti käytet-tävissä vaan siitä muodostuu asuinkorttelin puolijulkinen sisäpiha.
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Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Talinrannan täydennysrakentaminen tukeutuu olemassa olevaankaupunkirakenteeseen ja uusi kortteli täydentää nykyistä kaupun-kirakennetta sen sisällä. Talinranta sijaitsee lähellä kantakaupun-kia, jossa lähes kaikki kaupungin palvelut ovat helposti tavoitetta-vissa joukkoliikennettä tai polkupyörää käyttäen. Olevaa kaupun-kirakennetta täydentävä rakentaminen vähentää liikkumiseen tar-vittavan energian kulutusta eikä vaadi raskaita ja energiaa kulutta-via investointeja infrastruktuuriin.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
Uuden korttelin tuoma asukasmäärä tukee alueen palvelujen säi-lymistä, mutta ei ole niin suuri, että synnyttäisi tarvetta uusille jul-kisille palveluille Talinrannassa.

TOTEUTUS
Rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Alueella sijainneen jätevedenpuhdistamon vuoksi tulee alueellejääneet pilaantuneet maat ottaa huomioon rakentamiseen ryhty-essä. Tontin pilaantunut maaperä on pääosin kunnostettu.
Rakentamisaikataulu

Rakentaminen voidaan aloittaa, kun kaavalliset edellytykset silleovat olemassa arviolta vuonna 2018.
Korttelikortit

Alueelle on laadittu toteuttamista ohjaavat korttelikortit, jotka ovatkaavaselostuksen liitteenä.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisua koskee kolme erityistavoitetta:
- Asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tontti-maata.
- Uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojenalueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskunta-rakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaanyhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos
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tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan,että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista.

- Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä en-nen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.
Asemakaavaa koskee erityisesti Helsingin seudun erityistavoite:
- Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käytössävarmistettava tonttimaan riittävyys.
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa.

Yleiskaavat
Helsingin Yleiskaava 2002 (kaupunginvaltuusto 26.11.2003) ontullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004. Yleiskaava 2002:ssasekä asemakaavamuutoksen alue, että tarkastelualue on merkittykerrostalovaltaiseksi asumisen ja toimitilojen alueeksi. Nyt laadittukaavaratkaisu on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto26.10.2016) alue on asuntovaltaista aluetta (A3). Aluetta kehite-tään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelu-jen sekä lähipalvelujen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa0,4–1,2. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaa-van tavoitteiden mukainen.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin maanalaisen yleiskaavannro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mu-kainen.

Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaava nro 9420 (vahvistettu6.4.1989). Kaavan mukaan tontti 30145/2 on osoitettu kulttuuritoi-mintoja palvelevien rakennusten korttelialueeksi merkinnällä YY.Tontin rakennusoikeus on 2 000 k-m2.

Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-teriin.
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Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan.
Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa tontin 30145/2.
Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta.Kiinteistövirasto on lausunnossaan vuonna 2008 todennut, ettäasemakaavassa osoitettu käyttötarkoitus ei ole enää ajankohtai-nen ja asemakaavaa tulisi muuttaa niin, että asuntorakentaminenon tontille mahdollista.

Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-raavien viranomaistahojen kanssa:
· Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
· Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
· kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
· kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
· pelastuslaitos
· kaupunkiympäristötoimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineistonnähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevanosallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolostaon ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuillawww.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Munkinseutu-lehdessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa olinähtävillä 3.10.–28.10.2016 seuraavissa paikoissa:
· info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
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· verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Asukastilaisuus pidettiin 12.10.2016 Talinrannassa ravintola Muu-san Krouvissa (Muusantori 5) klo 16.00–18.00.
Koko Talinrannan aluetta koskevien suunnitteluperiaatteiden laati-mista jatketaan.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmastasekä valmisteluaineistosta kohdistuivat rakentamisen sopeutumi-seen osaksi Talinrannan aluekokonaisuutta, pelastusteiden suun-nitteluun, alueen luontoarvoihin, meluun, joukkoliikenneyhteyksiin,maaperään ja teknisen huollon verkostoon.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä si-ten, että uudisrakentaminen noudattaa materiaaleiltaan ja mitta-kaavaltaan Talinrannan alueen henkeä ollen kuitenkin selvästiuusi kerrostuma kaupunkirakenteessa. Rakennusoikeus on jaettuvähintään kolmeen eri rakennukseen alueelle tyypillisen rakeisuu-den saavuttamiseksi. Tontin keskiosan maastonmuoto on säily-tetty ja alue on määrätty istutettavaksi alueen osaksi niin että kort-telin vehreys säilyisi. Asemakaavassa on määrätty, että tontin vi-herkertoimen tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoiteluku.Tontille on laadittu suunnitelma pelastusreiteistä. Tontin rakenta-minen ei vaaranna viitasammakon tai liito-oravien elinolosuhteita.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Kirjallisia mielipiteitä ei saapunut. Suullisia mielipiteitä esitettiinasukastilaisuudessa. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitel-masta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat rakentamisen kor-keuksiin ja mittakaavaan, kävely-yhteyksiin alueella, mäen lakialu-eeseen, tulvasuojeluun, maaperän pilaantuneisuuteen ja laajem-piin täydennysrakentamistavoitteisiin alueella.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että uudisra-kennukset on sijoitettu tontin reunoille ja tontin keskiosan kumpuon säilytetty rakentamattomana istutettuna sisäpihana. Uudisra-kentaminen tulee jakaa asemakaavan mukaisella rakennusalallakolmeen eri rakennukseen niin, että rakennusten mittakaava säi-lyy alueelle sopivana. Asemakaavan sallimien julkisivumateriaa-lien lähtökohta on alueella olevat julkisivumateriaalit, jolla on niinikään tavoiteltu sovittamista olemassa olevaan ympäristöön. Ase-makaavassa on määräys alueelle jääneiden pilaantuneiden mai-den huomioon ottamisesta rakentamiseen ryhtyessä.
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Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Luonnosaineiston erillinen nähtävilläolo
Luonnosaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeilläja viraston verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksellaMunkinseutu-lehdessä.
Luonnosaineisto oli nähtävillä 22.5.–12.6.2017 seuraavissa pai-koissa:
· www.hel.fi/suunnitelmat
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Luonnosaineiston nähtävilläolo järjestettiin erikseen, jolloin viran-omaisten kannanotot kohdistuivat rakentamisen sopeutumiseenluontevaksi osaksi Talinrannan aluekokonaisuutta, kaavan toteu-tettavuuteen, tulvasuojeluun, pilaantuneiden maiden käsittelyäkoskevan kaavamääräyksen muotoon ja alueen luontoarvoihin.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä si-ten, että uusi korttelirakenne noudattelee Talinrannan aluekoko-naisuuden rakentamistapaa, jossa suhteellisen väljä piha-alue onrajattu reunoiltaan julkiseen kaupunkitilaan ja viereiseen piha-alu-eeseen. Rakennusmassojen mittasuhteissa on haettu alueelle so-pivaa mittakaavaa ja rakennusten välistä on avattu näkymiä vihre-älle sisäpihalle. Rakentamisen korkeustasoissa on noudatettuHelsingin tulvavesistrategian mukaisia rakentamisen alimpia kor-kotasoja.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteestä
Luonnosaineiston erillisen nähtävilläolon yhteydessä saatiin yksikirjallinen mielipide. Mielipide kohdistui uudisrakentamisen kor-keuteen. Maksimissaan 5- ja 6-kerroksisia rakennuksia pidettiinalueelle liian korkeina.
Mielipide on otettu huomioon kaavatyössä siten, että uudisraken-taminen noudattaa luonteeltaan Talinrannan alueen rakentamista-paa, jossa rakennuskorkeudet ovat maltillisia. Rakennusryhmätrajaavat suhteellisen väljiä vihreitä sisäpihoja kuitenkin niin, ettäkaduilta aukeaa näkymiä pihatiloihin. Rakennusoikeus on uudisra-kentamisen tontilla jaettu asemakaavamääräyksellä vähintäänkolmeen erilliseen rakennukseen, jolla on pyritty sopeuttamaanyksittäisen rakennuksen koko ja mittakaava luontevaksi osaksialueen kaupunkirakennetta. Mahdolliset julkisivumateriaalit on niin
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ikään valittu asemakaavassa olemassa olevaan rakenteeseen so-pivaksi.
Vastine mielipiteeseen on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot
Tontille 30145/2 esitettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelmansekä kaavan valmisteluaineiston ollessa nähtävillä kolmea alusta-vaa suunnitelmavaihtoehtoa, joista on saadun palautteen ja jatko-suunnittelun perusteella valmisteltu asemakaavan muutosluon-nos.
Asemakaava on tarkoitus laatia niin, että siinä määriteltyjen reu-naehtojen ja periaatteiden mukaisesti tontti on mahdollista suunni-tella jollakin vaihtoehtoisella tavalla. Kaavan mukaisia massoitte-luvaihtoehtoja on kuvattu asemakaavaselostuksen liitteessä(massoitteluesimerkit, versiot 1–3). Periaatteena kaikissa tontin-käyttövaihtoehdoissa on rakennusten sijoittaminen tontin itä- jaeteläreunaa rajaamaan, pysäköinnin sijoittaminen pihakannen alleja rakennusoikeuden jakaminen vähintään kolmeen rakennuk-seen. Tontin keskiosan kumpu on säilytetty istutettuna sisäpihanaja rakennusten korkeus vaihtelee neljän ja kuuden välillä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 24.11.2017–2.1.2018
Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle7.11.2017 ja lautakunta päätti 7.11.2017 asettaa kaavaehdotuk-sen nähtäville.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset
Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Viranomaisten lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessajulkisesti nähtävillä. Lausunnoissa todettiin, että asemakaavanmuutosehdotus ei edellytä alueelle valmiiksi rakennettujen vesi-johtojen ja viemäreiden siirtämistä, asemakaavan muutosehdo-tukseen ei ole huomautettavaa, sen hyväksymistä puolletaan jaettä aikaisemmat kommentit on otettu hyvin huomioon.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:
· Helen Sähköverkko Oy
· Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
· Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
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· kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo
· pelastuslautakunta
Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: HSL

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-sesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissäesitettyihin huomautuksiin.
Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitet-tyjen huomautusten johdosta.
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:
- Kaavan nimeksi on korjattu Muusanpolku 1.
- Kaavakarttaan on korjattu tontin 30145/2 muuttuva tonttinu-mero 6
- Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.
Aineistoon tehdyt täydennykset:
- Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-den osalta.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle
Asemakaavoituspalvelu on 23.5.2018 muuttanut kaavaehdotusta.
Helsingissä 23.5.2018
Marja Piimies
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MUUSANPOLKU 1 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TALINRANNAN
TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SUUNNITTELUPERIAATTEET

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Osoitteessa Muusanpolku 1 3 sijaitsevalle rakentamattomalle tontille
30145/2 suunnitellaan asuinkerrostaloja. Pysäköinti suunnitellaan piha-
kannen alaiseen pysäköintilaitokseen. Ajoneuvoliittymä tontille sijoite-
taan Muusantorin luoteiskulmaan.

Koko Talinrannan alueelle laaditaan suunnitteluperiaatteet, joissa tar-
kastellaan alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Munkkiniemen Talinrannan tonttia
30145/2 (ks. liitekartta). Tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalojen
rakentaminen nykyisin tyhjillään olevalle tontille, joka on voimassa ole-
vassa asemakaavassa (v. 1989) osoitettu kulttuuritoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi merkinnällä YY.

Tontilla on nykyisen asemakaavan laatimisen aikana sijainnut käytöstä
poistetut Talin jätevedenpuhdistamon konehalli sekä kaksi lietesiiloa,
jotka suunniteltiin kunnostettavaksi taide- ja käsityötarkoituksiin. Ra-
kennukset on sittemmin purettu ja tontin maaperä kunnostettu. Asema-
kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ei ole enää ajankohtainen, minkä
vuoksi Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on pyytänyt kaupunkisuun-
nitteluvirastoa valmistelemaan asemakaavamuutosta tontin muutta-
miseksi asuinkäyttöön.

Tontilla pysäköinti suunnitellaan pihakannen alaiseen pysäköintilaitok-
seen. Ajoneuvoliittymä tontille sijoitetaan Muusantorin luoteiskulmaan.

Täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet koskevat tarkastelualu-
etta (ks. liitekartta), joka käsittää koko Talinrannan olemassa olevan
kaupunkirakenteen sekä osan Kielosaarenpuistosta. Alue rajautuu poh-
joisessa Talin golfkenttään, lännessä ja etelässä Kielosaarenpuistoon
ja idässä Talinpuistoon. Suunnitteluperiaatteiden tarkoituksena on kau-
punkirakenteen tiivistäminen ja kaupunkikuvan eheyttäminen etsimällä
täydennysrakentamiseen soveltuvia paikkoja kerros- ja pientaloraken-
tamiselle. Samalla pyritään lisäämään piha-alueiden viihtyisyyttä pysä-
köintiä keskittämällä. Täydennysrakentaminen pyritään sopeuttamaan
Talinrannan olemassa olevaan kaupunkikuvaan.
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Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 3.10. 28.10.2016 seuraa-
vissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Suunnittelijat ovat tavattavissa ravintola Muusan Krouvissa, Muusantori
5, keskiviikkona 12.10.2016 klo 16 18.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esittä-
mään viimeistään 28.10.2016.

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai
sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Munkinseutu ry.
 Helsingin Yrittäjät ry
 Helsingin Golfklubi ry.

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Espoon kaupunki
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
 Liikennevirasto
 asuntotuotantotoimisto (ATT)

http://www.hel.fi/suunnitelmat.
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 liikuntavirasto
 nuorisoasiainkeskus
 opetusvirasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 sosiaali- ja terveysvirasto
 varhaiskasvatusvirasto
 ympäristökeskus

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan ja liikenteeseen ja laaditaan
tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioi-
miseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallis-
tuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja
osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa sekä asemakaavan muutosalueen että tar-
kastelualueen maa-alueet. Rakennettu tonttimaa on vuokrattu asunto-
osakeyhtiöille. Rakentamattoman tontin kaavoitus on tullut vireille kiin-
teistöviraston aloitteesta muuttaa tontin 30145/2 käyttötarkoitusta vas-
taamaan paremmin alueen nykyisiä tarpeita. Samalla on tullut ajankoh-
taiseksi tutkia täydennysrakentamista laajemmin koko Talinrannan alu-
eella.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1989) tontti 30145/2 on osoitettu
kulttuuritoimintoja palvelevien rakennusten korttelialueeksi merkinnällä
YY. Tarkastelualueella tontit on merkitty asuinkerrostalojen korttelialu-
eeksi (AK) lukuun ottamatta Mesenaatinkujan eteläpäädyssä sijaitse-
vaa julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta (YL) sekä alueen
länsireunalla Kielosaarenpuistoon rajautuvia asuinrakennusten kortteli-
alueita (AR). Lisäksi Muusantorin länsipuolella sijaitsevaa korttelia
30146 koskee asemakaavan muutos (1992), jossa alue on osoitettu
asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AKS) sekä auto-
paikkojen korttelialueeksi (LPA).
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Yleiskaava 2002:ssa sekä asemakaavamuutoksen alue että tarkastelu-
alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asumisen ja toimitilojen alueeksi.

Helsingin uudessa, tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alue
on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi (A3), jota kehitetään pääasiassa
asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen
käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa 0,4 1,2. Perustellusti kortte-
likohtainen tehokkuus voi olla tätä suurempikin.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia:
 Muusantorin peruskorjaus (aluesuunnitelma), (WSP Finland Oy,

2016)
 Munkkiniemen aluesuunnitelma 2011 2020 (Helsingin kaupungin

rakennusvirasto, 2010)

Tontti 30145/2 liittyy etelässä Muusantoriin ja Muusanpolkuun. Pohjoi-
sessa ja lännessä tonttia reunustavat asuinkerrostalotontit 30145/3
30145/5, joille on rakennettu kaksikerroksisia asuinrakennuksia. Idässä
tontti rajautuu pääosin asuinkerrostalotontin 30145/1 pysäköintialuee-
seen, jonka eteläpuolella nelikerroksinen asuinkerrostalo sijaitsee lähes
kiinni tontin 30145/2 rajassa.

Tontti 30145/2 on nykyisin kokonaan rakentamaton. Tontilla on mäki,
jonka korkeimman kohdan korko on +9,5. Mäki kohoaa noin 6,5 metriä
sitä ympäröivien katujen yläpuolelle. Tontti on pääosin ruohikon peit-
tämä ja sen reunoilla ja mäen laella kasvaa puita.

Tarkastelualueella toteutuneet kerrosalat ja tonttitehokkuudet vastaavat
pääosin asemakaavoissa osoitettuja. Joitakin asemakaavassa osoitet-
tuja rakennusaloja on jätetty kokonaan tai osittain rakentamatta, mikä
osaltaan kertoo alueen täydennysrakentamispotentiaalista. Lisäksi alu-
een eteläosassa sijaitseva yleisten rakennusten tontti numero 30140/1
on kokonaan rakentamaton. Alueella on myös joitakin muita täydennys-
rakentamiseen sopivia vajaakäyttöisiä paikkoja.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Miika Vuoristo, arkkitehti, p. (09) 310 37192, miika.vuoristo@hel.fi

Mikko Reinikainen, projektipäällikkö, arkkitehti, p. (09) 310 37206,
mikko.reinikainen@hel.fi

mailto:miika.vuoristo@hel.fi
mailto:mikko.reinikainen@hel.fi
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Liikenne
Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37280,
olga.veikkolainen@hel.fi

Pilaantuneet maat
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37250,
kaarina.laakso@hel.fi

Vuorovaikutus
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37403,
juha-pekka.turunen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaa-
lisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-
ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).

mailto:olga.veikkolainen@hel.fi
mailto:kaarina.laakso@hel.fi
mailto:juha-pekka.turunen@hel.fi
http://www.youtube.com/helsinkisuunnittelee)
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen
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Ote Yleiskaava 2002:sta
30. Kaupunginosa Munkkiniemi, Talinranta
Muusanpolku 1

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Läntinen alueyksikkö



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 uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
30. Kaupunginosa Munkkiniemi, Talinranta
Muusanpolku 1

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Läntinen alueyksikkö




















