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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee asuinrakennusten tonttia (A) Rus-keasuon kaupunginosassa osoitteessa Mannerheimintie 162.Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden tehokkaamman asuinkerrosta-lon ja paikoitushallin rakentamisen nykyisen vuonna 1952 valmis-tuneen asuntolarakennuksen tilalle. Nykyinen rakennus on tarkoi-tus purkaa.
Uuden asuinrakennuksen kerrosala on 3 600 k-m2. Lisäystä ny-kyiseen kerrosalaan on 1 250 k-m2. Tonttitehokkuus on e = 2,18.Asuinrakennuksen pohjakerrokseen tulee rakentaa vähintään40 m2:n liike- tai työtila. Uudisrakennuksen asukasmäärä on n. 90asukasta.
Kaavaratkaisun toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi kaupunki-kuvaan, luontoon tai liikenteeseen. Kaavamuutos ei edellytä uusiainvestointeja teknisen huollon verkostoihin, katuihin tai viheraluei-siin. Uudet asukkaat sijoittuvat valmiiksi rakennettujen hyvien lii-kenneyhteyksien ja palveluiden ääreen. Mannerheimintien ympä-ristöhäiriöt on otettu huomioon kaavamääräyksissä.
Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty KiinteistöOy Helsingin Mannerheimintie 162:n hakemuksen johdosta. Ha-kija on laatinut viitesuunnitelman ja kaavaratkaisun sisältö on neu-voteltu hakijan kanssa.
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta eitehty muistutuksia.
Kaavaehdotuksesta saatiin kaupunginmuseon lausunto sen ol-lessa julkisesti nähtävillä. Kaupunginmuseo toteaa lausunnos-saan, että kaavaehdotusvaiheen suunnitelmassa huomioidaanympäristöä ja että puuston säilyttämiseen sekä tontin ja katutilanvehreän ilmeen säilyttämiseen tähtäävät määräykset ovat hyvät jariittävät. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia lausunnon joh-dosta. Jatkosuunnittelun johdosta tehtiin muutoksia, jotka on esi-tetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on alueen täydennysrakentamisenedistäminen. Nykyinen kapearunkoinen asuntolarakennus, jossapienet huoneet sijoittuvat keskikäytävän molemmin puolin, on tällähetkellä osittain tyhjillään. Uusi asuinrakennus ja maanalainen py-säköintihalli sijoitetaan asuntolarakennuksen paikalle.
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Tavoitteena on tehokkaampi asuinrakentaminen, liikenteen melu-ja ilmanlaatuhaitoilta suojattujen asuntojen sekä oleskelupihan ra-kentaminen Mannerheimintien varteen nykyisten hyvien palvelui-den ja liikenneyhteyksien läheisyyteen.
Tavoitteena on vehreän katunäkymän säilyttäminen ja uudisra-kentamisen sovittaminen kaupunkirakenteelliseen murroskohtaan,jossa Mannerheimintien etelämpänä oleva tiivis katutila muuttuuavoimemmaksi ja puistomaisemmaksi kaupunkirakenteeksi.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että edistetään täydennysrakentamista ja toteu-tetaan AM-ohjelman asuntotuotantotavoitetta.

Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 1 655 m2. Nykyisen asemakaavanmukainen rakennusoikeus on 2 350 m2. Nykyinen asuntolaraken-nus esitetään purettavaksi ja sen tilalle esitetään asuinrakennuk-sen rakentaminen, jonka asuinkerrosala on 3 600 k-m2. Raken-nuksen pohjakerrokseen tulee rakentaa vähintään 40 k-m2:n ko-koinen liike- tai työtilaa. Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosalakasvaa 1 250 k-m²:llä ja tonttitehokkuus nousee e = 1,42:stae = 2,18.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Muutosalue sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Mannerheimintien var-rella Meilahden ja Vanhan Ruskeasuon perinteisten 1940- ja1950-luvun asuinalueiden, Pikku Huopalahden uudemman asuin-alueen sekä Tilkan sotilassairaalan arvoympäristön nivelkoh-dassa.
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Tontilla on vuonna 1952 valmistunut asuntolarakennus, joka alunperin rakennettiin Tilkan sairaalan sairaanhoitajattarien käyttöön.Muutosalueen käyttötarkoitus on asuinrakennusten korttelialue(A) voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2002.
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Tontin ratkaisu pohjautuu Arkkitehtitoimisto Erat Oy:n viitesuunni-telmaan. Ympäröivä rakennuskanta, Mannerheimintien liikenne-olosuhteet sekä kadun varrella sijaitseva vihervyöhyke on huomi-oitu suunnittelussa.
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Uudisrakennuksen pitkä katujulkisivu noudattaa eteläpuolen ra-kennusten katulinjaa. Rakennusmassan korkea pohjoispääty jat-kaa Sanitäärinkadun porrastuvaa rakennusrivistön suuntaa. Uu-disrakennuksen korkeus laskee hieman etelään matalammanliike- ja toimistorakennuksen suuntaan. Asuinrakennuksen pää-asiallinen julkisivumateriaali on paikalla muurattu ja rapattu tiili taipaikalla muurattu vaalea tiili lähiympäristön rakennusten mallinmukaan. Kaavamääräyksen mukaan kadun puolelle sijoitettujenporrashuoneiden ja luhtikäytävien julkisivukäsittely ja aukotus ei-vät saa erottua muusta julkisivusta. Porrashuoneen tulee avautuasekä kadun että pihan suuntaan. Sisäänkäyntejä tulee korostaaarkkitehtuurin keinoin ja niiden tulee olla selkeästi hahmottuvia.
Uudisrakennukseen on suunniteltu n. 50 vuokra-asuntoa. Asun-toja ei saa avata yksinomaan Mannerheimintien ja Sanitäärinka-dun suuntaan. Pohjakerrokseen tulee sijoittaa liiketila. Pysäköinti-halli sijoitetaan kellariin. Melulta suojattu oleskelupiha ja pihara-kennus, johon saa sijoittaa asukkaiden yhteistiloja, ovat asuinra-kennuksen länsipuolella.

Mannerheimintien puoleinen piha-alue jää osittain katua alem-malle tasolle, koska piha-alueen isokokoiset puut on haluttu säilyt-tää. Tavoitteena on korottaa pihaa osittain siten, että piha-aluesaadaan liittymään luontevammin katutasoon. Kadulta tulee jär-jestää suora kulku uudisrakennuksen sisäänkäynnille. Tontin ra-jalla oleva tukimuuri ja suojakaide uusitaan niillä osuuksilla, joillaon putoamisvaara.



9 (23)

Liikenne
Lähtökohdat
Mannerheimintien nykyinen liikennemäärä on 30 600 ajoneuvoavuorokaudessa. Liikennemäärien ei arvioida kasvavan rakennus-paikan kohdalla lähitulevaisuudessa.
Asuntolan nykyiset 15 autopaikkaa sijaitsevat Sanitäärinkadunvarrella olevalla LPA-alueella 16747/1.
Kaavaratkaisu
Mannerheimintielle ja Sanitäärinkadulle ei tule uusia ajoliittymiä.LPA-alueen 15 autopaikkaa säilyvät tontin 16700/5 käytössä. Lo-put vaadituista autopaikoista sijoitetaan uudisrakennuksen pysä-köintikellariin. Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa kaksivaihtoehtoista ajoyhteyttä pysäköintikellariin, joko eteläpuolen lii-kerakennuksen huoltoajon kautta tai maanalaisena yhteytenä län-sipuolen pysäköintitalon kautta. Vieraspysäköintipaikat sijoitetaankatualueelle.

Palvelut
Lähtökohdat
Lähialueilla on monipuoliset julkiset ja kaupalliset lähipalvelut.sekä useita päiväkoteja ja peruskouluja.
Kaavaratkaisu
Uudisrakennuksen pohjoispäädyn katutasoon tulee sijoittaa vä-hintään 40 k-m2:n liike- tai työtila, jonka tulee avautua isoin ikku-noin kadun suuntaan.
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Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Luonnonympäristö

Lähtökohdat
Meilahti ja Vanhan Ruskeasuo ovat oman aikakautensa puutarha-kaupunki-ihanteiden mukaisesti suunniteltuja alueita, jossa la-melli- ja pistetalojen välissä on laajoja, luonnonmukaisia pihoja javehreitä katutiloja. Ruskeasuon liikuntapuisto, keskuspuisto,Pikku Huopalahden ja Meilahden huvila-alueen laajat virkistysalu-eet sijaitsevat kävelyetäisyydellä muutosalueesta.
Kaavaratkaisu
Mannerheimintien varrella oleva vehreä piha-alue puuryhmineensäilytetään. Tontin pohjoisosan kaksi arvokasta jalopuuta tuleesäilyttää tai tarvittaessa korvata uusilla isokokoisilla puilla. Länsi-rinne korttelipihan suuntaan tulee istuttaa.

Ekologinen kestävyys
Lähtökohdat
Muutosalue sijaitsee olemassa olevassa kaupunkirakenteessajoukkoliikenneyhteyksien sekä lähipalvelujen lähellä.
Kaavaratkaisu
Osittain tyhjillään oleva 1950-luvun asuntola korvataan energiate-hokkaalla uudisrakennuksella. Asuinrakennuksen katolle saaasentaa lappeen suuntaisia aurinkokeräimiä ja talousrakennuk-sessa tulee olla viherkatto.
Piha-alueet tulee pääosin istuttaa ja puut tulee säilyttää tai kor-vata uusilla puilla. Hulevesiä tulee mahdollisuuksien mukaan vii-vyttää tontilla ja johtaa maanvaraiselle piha-alueelle. Hulevesienmäärää tulee vähentää minimoimalla läpäisemättömien pintojenmäärää mahdollisuuksien mukaan ja käyttämällä läpäiseviä pin-noitteita kulku- ja oleskelualueilla. Korttelissa tulee tutkia viherker-roinmenetelmän soveltamista siten, että tonttien vihertehokkuustäyttää Helsingin tavoitetason.



11 (23)
Suojelukohteet

Lähtökohdat
Nykyistä asuntolarakennusta, joka alun perin suunniteltiin Tilkansotilassairaalan sairaanhoitajattarien käyttöön ei ole suojeltu voi-massa olevassa asemakaavassa vuodelta 2002. Asuntolan arvojaon selvitetty ja sen säilyttämistä, käyttötarkoituksen muutosta jalaajennusmahdollisuuksia on tutkittu hankkeen alkuvaiheessa.Kaupunginmuseo on kannanotossaan todennut, että Tilkan asun-tolaan sisältyy historiallisia ja arkkitehtonisia arvoja sekä kaupun-kikuvallisia arvoja osana Ruskeasuon samanaikaista rakennus-kantaa. Kaupunginmuseo ei kuitenkaan edellytä rakennuksensuojelemista tai säilyttämistä, koska korjaaminen tulisi olemaanuudisrakentamiseen verrattavaa johtuen rakennuspaikan melun,liikenteen ja ilmanlaadun sekä itse rakennuksen, kuten keskikäy-tävään perustuneesta pohjakaavaratkaisusta, tuomista reunaeh-doista.

Muutosalueen läheisyydessä sijaitsee Tilkan sairaalarakennus,joka kuuluu Museoviraston valtakunnaallisesti arvokkaaksi määri-teltyyn Tilkan sairaalarakennuksen arvoympäristöön (RKY, puo-lustusvoimien 1930-luvun arkkitehtuuri Helsingissä). Sairaalara-kennus on Docomomo-järjestön listaama modernin arkkitehtuurinmerkittävä kohde.
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Kaavaratkaisu
Tontilla olevaa asuntolaa ei suojella tai säilytetä. Asuntolaraken-nuksen korvaaminen melua ja muita ympäristöhaittoja huomioi-valla, energiatehokkaalla uudisrakennuksella on perusteltua.
Tilkan sairaalarakennuksen asema alueen tärkeänä maamerkkinäsäilyy. Uudisrakennuksen ylin korko (+ 39.8) ei nouse Sanitäärin-kadun rakennusrivistöä korkeammaksi, jolloin Tilkan sairaalantorni jää selkeästi lähialueen korkeimmaksi rakennukseksi(+ 46.56).

Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Kaavaratkaisu
Uusi suunniteltava rakennus liitetään olemassa olevaan teknisenhuollon verkostoon.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuudenkunnostaminen
Lähtökohdat
Maanpinnan korkeusasema on kaava-alueella noin +13 – +14.Kaava-alue sijaitsee kallio- ja kitkamaavyöhykkeellä.
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Kaavoitettavan alueen ulkopuolella, kohteen itäpuolella alle 40 mpäässä sijaitsee Salmisaari-Kamppi-Ruskeasuo yhteiskäyttötun-neli. Lisäksi alle 30 m päähän rakennuspaikan pohjoispuolelle si-joittuu kiinteistöjen välinen Majblomman alikulkutunneli. Louhin-nassa on noudatettava ohjetta ”Tunneleiden päälle rakentami-sesta” (HSY 21.10.2015). Louhintasuunnitelmat on hyväksytet-tävä geoteknisellä osastolla.
Kaavaratkaisu
Kaava-alueelle tuleva uusi rakennus voidaan perustaa maanva-raisesti.
Kaava-alueen ympäristössä sijaitsee louhintaa rajoittavia raken-teita, jotka tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. Uuden ra-kennuksen kellaria rakennettaessa tulee ottaa huomioon ympäröi-vät rakenteet.
Alueella ei tiedetä aiemmin olleen muuta käyttöä, joka olisi voinutaiheuttaa maaperän pilaantumista. Purettavassa rakennuksessaon sijainnut öljysäiliö, tämä tulee ottaa huomioon jatkosuunnitte-lussa.

Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Mannerheimintien varrella sijaitsevalle rakennuspaikalle kantau-tuu liikennemelua sekä moottoriajoneuvoista että raitiovaunuista.Mannerheimintien liikennemäärät ovat 30 600 ajoneuvoa vuoro-kaudessa. Hankkeesta on laadittu liikennemeluselvitys (Akukon160461-01, 16.6.2016).
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Liikennemelu päiväsaikaan klo 7–22.
Kaavaratkaisu
Mannerheimintien liikennemäärät määrät eivät tule muuttumaanmerkittävästi vuoden 2035 ennustetilanteessa (Helsingin kaupun-gin liikennesuunnittelu). Ennusteliikennemäärien ja käytössä ole-vien mittaustulosten perusteella ilmanlaadun voidaan arvioida ole-van riittävällä tasolla, eikä ilmanlaatumallinnusta ole tarpeen laa-tia. Kaava-alueelle typpidioksidin raja-arvon ei arvioida ylittyvän,eikä myöskään arvioida olevan riskiä ylitykseen. Vuonna 2015kaava-alueen kohdalla Mannerheimintie 97 kohdalla passiivike-räinmittauksessa NO2-pitoisuus oli 25 µg/m3.
Pienhiukkasaltistuksen vähentämiseksi on rakennuksen ilman-vaihdon järjestämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Ilman-vaihto tulee järjestää keskitetysti siten, että ilmanottokohta sijait-see mahdollisimman etäällä Mannerheimintiestä, minkä lisäksi il-man suodatus tulee järjestää mahdollisimman tehokkaasti.
Mannerheimintiellä kulkevasta raideliikenteestä ei arvioida aiheu-tuvan merkittävää runkomelua tai tärinää kaava-alueelle suunni-teltavalle uudelle rakennukselle.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka
Lähtökohdat
Nykyinen rakennus on kuusikerroksinen. Pelastustie kulkee ra-kennuksen länsipuolella.
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Kaavaratkaisu
Tontille voidaan rakentaa enintään kahdeksankerroksinen asuin-rakennus. Pelastustie sekä nostopaikat on esitetty viitesuunnitel-massa.

Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Hakija on teettänyt liikennemeluselvityksen (Akukon 160461-01,16.6.2016), nykyisen asuntolan rakennushistoriallisen selvityksen(Arkkitehtitoimisto Erat Oy, 7.6.2016) sekä varjostustutkielman(Arkkitehtitoimisto Erat Oy, 1.6.2016).
Liikennemeluselvitys on huomioitu kaavaratkaisussa siten, ettäasuntoja ei suunnata yksinomaan katujen suuntiin, oleskelupihasijoitetaan uudisrakennuksen melulta suojatulle länsipuolelle,oleskeluparvekkeita ei sijoiteta katujulkisivuille ja muiden julkisivu-jen parvekkeet suojataan siten, että melun keskiäänitaso ei ylitäpäivällä 55 dB. Julkisivuille on määrätty ulkovaipan kokonaisää-neneristävyyden vähimmäisvaatimukset liikennemelua vastaan.
Rakennushistoriallisen selvityksen, liikennemeluselvityksen, pai-kalla tehtyjen katselmuksien ja hakijan laatimien vaihtoehtoistensuunnitelmien pohjalta on päädytty ratkaisuun, jossa asuntola kor-vataan melua ja muita ympäristöhaittoja huomioivalla, energiate-hokkaalla uudisrakennuksella.
Varjostustutkielma, jossa on tutkittu uudisrakennuksen vaikutuk-sia naapureiden päivänvalo-olosuhteisiin, laadittiin osallistumis- jaarviointisuunnitelmavaiheessa. Uudisrakennusta on sen jälkeenmadallettu kerroksella. Nykyistä asuntolarakennusta enimmilläänn. 6 metriä korkeampi ja n. 5 metriä lähempänä Mannerheimin-tietä sijoitettu uudisrakennus ei huononna naapureiden päivän-valo-olosuhteita.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavamuutos ei edellytä uusia investointeja teknisen huollon ver-kostoihin, katuihin tai viheralueisiin.
Tontin itäreunalla olevan tukimuurin uusimisesta aiheutuu kau-pungille kustannuksia noin 50 000 euroa, alv. 0 %.
Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa. Kaupungille kertyy tulojayksityisessä omistuksessa olevan tontin osalta maankäyttökor-vauksina. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajankanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuunympäristöön, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Ympäristöön sopeutettu tehokkaampi lisärakentaminen vaikuttaamyönteisesti kaupunkikuvaan. Rakentaminen mahdollistaa uu-sien, melulta suojattujen asuntojen rakentaminen valmiiksi raken-nettujen hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien vierelle. Meilah-den ja Ruskeasuon alueiden vehreä katukuva säilytetään. Tilkansairaalan arvoympäristö on huomioitu ja Tilkan sairaalarakennuk-sen asema alueen maamerkkinä säilyy.
Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon tai maise-maan. Meilahden ja Ruskeasuon alueille ominainen vehreä katu-kuva säilytetään. Tontin isokokoiset puut säilytetään ja uusitaantarvittaessa.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Uudisrakennus sijoitetaan Mannerheimintien hyvien julkisten lii-kenneyhteyksien viereen. Liikenne ei lisäänny merkittävästi. Ton-tin LPA-alue 16747/1:n nykyiset 15 autopaikkaa säilyvät ja loputvaadituista autopaikoista sijoitetaan uudisrakennuksen pysäköinti-kellariin. Vieraspaikkoja ei osoiteta tontilta.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Alueella on hyvät joukkoliikenneyhteydet sekä kattava kävely- japyöräilyverkosto, joka vähentää autoriippuvuutta. Nykyisen osit-tain tyhjillään olevan 1950-luvun asuntolan tilalle rakennetaanenergiatehokas uudisrakennus. Asuinrakennuksen katolle saaasentaa lappeen suuntaisia aurinkokeräimiä ja talousrakennuk-sessa tulee olla viherkatto. Tontilla tulee viivyttää hulevesiä ja vä-hentää hulevesien määrää. Korttelissa tulee tutkia viherkerroin-menetelmän soveltamista siten, että tonttien vihertehokkuus täyt-tää Helsingin tavoitetason.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
Kaavaratkaisu vaikuttaa myönteisesti ihmisten terveyteen ja tur-vallisuuteen. Uudisrakennus suojaa sekä omaa oleskelupihaa ettänaapurin korttelipihaa Mannerheimintien liikenteen melu- ja ilman-laatuhaitoilta. Ratkaisu mahdollistaa turvallisten ja terveellistenasuntojen rakentamisen. Naapurikorttelin päivänvalo-olosuhteeton huomioitu suunnittelussa. Nykyiset kulkuyhteydet alueella säi-
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lytetään. Kaavaratkaisu ei vaikuta eri väestönryhmien toiminta-mahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin tai kulttuu-rin.
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset
Uusi asuinrakentaminen tuo Ruskeasuon alueelle lisää asukkaita,jotka edesauttavat alueen palveluiden säilymistä ja kehittämistä.Asuinrakennuksen pohjakerrokseen sijoitetaan liike- tai työtila.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa.
Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on hallinnon ja jul-kisten palvelujen aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu poikkeaa voi-massa olevasta yleiskaavasta, mutta käyttötarkoitus on 24.5.2002voimaan tulleen asemakaavan mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto26.10.2016) alue on kantakaupungin C2-aluetta, jota kehitetääntoiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten pal-velujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalve-lujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maanta-sokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti



18 (23)
liike- tai muuksi toimitilaksi. Kaupunkibulevardeihin rajautuvillaalueilla korttelitehokkuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8. Nytlaadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoittei-den mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupunginpintakallioaluetta.
Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 10675 (tullut voimaan24.5.2002). Kaavan mukaan tontin käyttötarkoitus on asuinraken-nusten korttelialue (A). Asemakaavan mukaan olemassa olevaaasuntolaa saa muuttaa asuinrakennukseksi tai korvata uudellasuunnilleen saman kokoisella asuinrakennuksella.
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Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan.

Maanomistus
Tontti on yksityisomistuksessa.

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 tontin omistajan hake-muksesta.
Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-raavien viranomaistahojen kanssa:
Helen OyHelen Sähköverkko Oy
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kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)kaupunkiympäristötoimiala (maaomaisuuden kehittäminen jatontit, rakennusvalvontapalvelut, kaupunkitila- ja maisema-suunnittelu, ympäristöpalvelut)pelastuslaitos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja muun valmisteluai-neiston nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevanosallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluon-noksen ja muun valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettuosallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fisekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutisissa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja muu val-misteluaineisto oli nähtävillä 3.4.–28.4.2017 seuraavissa pai-koissa:info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2Folkhälsanin Senioritalolla, Mannerheimintie 97verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Asukastilaisuus pidettiin 24.4.2017 Folkhälsanin Senioritalolla.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitel-masta, kaavaluonnoksesta ja muusta valmisteluaineistosta koh-distuivat Mannerheimintien liikenteen aiheuttamaan ilmanlaatu- jameluhaittoihin, raitioliikenteen aiheuttamaan runkoääniin, Manner-heimintien alla kulkevaan alikulkutunneliin ja Salmisaari-Kamppi-Ruskeasuo yhteiskäyttötunneliin sekä tukimuuriin ja suojakaitee-seen, jotka sijaitsevat pihan ja Mannerheimintien katualueen ra-jalla.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä si-ten, että meluun ja ilmanlaatuun liittyviä asemakaavamerkintöjä jamääräyksiä on tarkennettu. Maanalaisten tunneleiden sijaintejaon tarkistettu. Pihasuunnitelmaa on kehitetty ja pihaan liittyviämääräyksiä on tarkennettu.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnok-sesta ja muusta valmisteluaineistosta kohdistuivat uudisrakennuk-sen korkeuteen ja vaikutuksiin länsipuolen korttelin olosuhteisiin,
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Sanitäärinkadun pysäköintiongelmiin, uuden liiketilan asiakas-pysäköintiin sekä uusiin ajoyhteyksiin naapurikiinteistöjen 16700/2ja 16700/6 kautta. Mielipiteet kohdistuivat myös uudisrakennuk-sen kaupunkikuvalliseen ratkaisuun ja arkkitehtuuriin sekä liiketi-lojen määrään ja sijoitukseen. Tilkan sairaalan arvoympäristön lä-heisyys (RKY) ja sairaalarakennuksen tärkeä asema alueen maa-merkkinä tuotiin esille. Mielipiteissä huomautettiin työmaa-aikai-sista haitoista ja vaikutuksista mm. maanalaisiin tunneleihin ja Sa-nitäärinkadun naapurikiinteistön turvallisuuteen. Mielipiteissä huo-mautettiin myös puutteellisesta tiedottamisesta. Yhdessä mielipi-teessä tuotiin esille, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassamainittujen vaikutusten arvioinnissa pitää huomioida alueella joasuvia asukkaita paremmin.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisra-kennusta on madallettu ja ajo- ja kulkuyhteyksien toimivuus onvarmistettu. Rakennusaloja on tarkistettu ja määräyksiä liittyen jul-kisivumateriaaliin, parvekkeisiin ja liiketilaan on täydennetty.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 6 kpl.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 2.2.–5.3.2018
Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle23.1.2018 ja lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtä-ville.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset
Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Viranomaisten lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin kaupunginmuseon lausunto sen ol-lessa julkisesti nähtävillä. Kaupunginmuseo pitää kaavaehdotus-vaiheessa madallettua asuinrakennusta parannuksena ja ympä-ristöä paremmin huomioon ottavana ratkaisuna verrattuna aikai-semman vaiheen suunnitelmiin. Kaupunginmuseolla ei ole huo-mautettavaa uuteen piharakennukseen. Kaupunginmuseo katsoo,että puuston säilyttämiseen sekä tontin ja katutilan vehreän il-meen säilyttämiseen tähtäävät määräykset ovat hyvät ja riittävät.Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Mannerheimin-tie 162:n asemakaavan muutosehdotuksesta.
Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähkö-verkko Oy ja pelastuslaitos.
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-sesta saadusta 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:
Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:Julkisivumateriaalia koskevaa määräystä on täydennettynähtävilläolon jälkeen. Määräyksen alkuosa koskien julkisi-vumateriaalia jäi teknisestä virheestä johtuen pois asema-kaavan muutosehdotuksen kaavakartasta. Julkisivumateri-aalista on kerrottu mm. nähtävillä olleessa kaavaselostuk-sessa. Täydennetty määräys kuuluu: ”Asuinrakennuksen jatalousrakennuksen julkisivujen tulee pääosin olla paikallamuurattuja ja rapattuja tai paikalla muurattua, vaaleaa tiiltä.Kadun puolelle sijoitettujen porrashuoneiden ja luhtikäytä-vien julkisivukäsittely ja aukotus eivät saa erottua muustajulkisivusta”.polkupyöräpaikkojen sijoitusta koskevaa määräystä onmuutettu nähtävilläolon jälkeen siten, että 75 % asukkaidenpyöräpaikoista tulee sijoittaa rakennuksiin sen sijaan, ettäpaikat tulisi sijoittaa pihatasossa olevaan ulkoiluvälineva-rastoon. Muutettu määräys mahdollistaa pyöräpaikkojensijoittamisen myös kellaritason ulkoiluvälinevarastoon,jonne on esteetön yhteys sekä paikoituskellarin ajoyhtey-den että porrashuoneen hissin kautta.
Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.
Aineistoon tehdyt täydennykset:

kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-den osaltakirjoitusvirheitä on korjattu kaavakartasta ja kaavaselostuk-sesta.
Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista onneuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.
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Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Asemakaavoituspalvelu on 16.5.2018 muuttanut kaavaehdotusta.
Helsingissä 16.5.2018
Marja Piimies
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