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§ 41
Detaljplaneändring för kvarteret 520 vid Tölö tull i Mejlans (nr 12515)

HEL 2016-014357 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomterna 8, 14 och 
19 i kvarteret 520 i 15 stadsdelen (Mejlans) enligt ritning nr 12515, da-
terad 5.6.2018, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskriv-
ningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12515 kartta, päivätty 5.6.2018, 
muutettu 2.1.2019

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12515 selostus, päivätty 
5.6.2018, muutettu 2.1.2019

3 Vuorovaikutusraportti 5.6.2018, täydennetty 2.1.2019
4 Lausunto Töölöntullin korttelin 520 asemakaavan muutosehdotuksesta 

nro 12515, HSY Vesihuolto

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Samkommunen Helsingfors-
regionens miljötjänster/Vat-
tenförsörjning
Närings-, trafik- och miljöcent-
ralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnadsord-
ning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller ett kvartersområde i Mejlans på ett område 
som avgränsas av Tölötullsgatan och Topeliusgatan. Planlösningen 
möjliggör att en kontorsbyggnad från 1960-talet skyddas och delvis 
omdisponeras för boende. Den gör det också möjligt att bygga nya fler-
våningshus i stället för en skolbyggnad från 1960-talet.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till cirka 15 500 m² och våningsy-
tan för verksamhets-, affärs- och idrottslokaler till cirka 4 500 m². Tom-
ternas genomsnittliga exploateringstal är e=2,12. Antalet invånare ökar 
med cirka 400.

Genomförandet av planlösningen innebär att kvarterets våningsyta för 
verksamhetslokaler minskar och att tyngdpunkten i kvarteret flyttas 
över på boende. Kvarterets viktigaste funktioner, såsom simhallen, id-
rottslokalerna och daghemmet, kvarstår.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen är i enlighet med generalplanen med rättsverk-
ningar och bidrar till att staden kan nå sina strategiska mål.

Området ligger vid Tölö tull, intill gränsen mellan stadsdelarna Bortre 
Tölö och Mejlans, i ett arbetsplatsbälte som bildas av två sjukhus-
konglomerat, det vill säga Mejlans sjukhusområde och Dals sjukhus. 
Arbetsplatsbältets enhetlighet bryts genom den kil som utgörs av om-
rådet mellan Idrottsgatan och Topeliusgatan, där det ligger två smala 
kvarter med flervåningshus samt det kvarter som är föremål för detalj-
planeändringen och som är reserverat för allmänna funktioner. Det 
kvarter som berörs av planändringen gränsar i väst till Topeliusgatan 
och i öst till Tölötullsgatan. Kvarterets byggnadsbestånd härstammar i 
huvudsak från 1960-talet, med undantag av ett svenskt dag- och barn-
hem byggt år 1910 och en på 1950-talet uppförd tillbyggnad till dag-
hemmet samt bostadshuset på tomten 520/12. Enligt områdets gällan-
de detaljplan, nummer 10481 (från år 1998), är det fråga om ett kvar-
tersområde för byggnader för undervisningsverksamhet samt förvalt-
nings- och ämbetsverksbyggnader, dit man får förlägga en simhall och 
idrottslokaler.

Stadsmiljönämnden godkände utkastet till detaljplaneändring för områ-
det 7.11.2017 (§ 202) som underlag för den fortsatta beredningen. I 
anslutning till att planjusteringen skissades upp, beredde man ett un-
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dantagsbeslut som enbart gällde Tölö idrottshus (Urheilu- ja terveysta-
lo, tomten 520/19). Stadsmiljönämnden godkände undantagsbeslutet 
7.11.2017 (§ 203).

Förverkligandet av detaljplanelösningen medför inga kostnader för sta-
den. Planlösningen ger staden inkomster genom försäljningen av 
Markkinointi-instituuttis tomt 520/20 och genom det höjda arrendet på 
idrottshusets tomt 19 på basis av tomtens ändrade ändamål.

Planeringsfaser och växelverkan

Helsingfors stad äger tomterna. Detaljplanelösningen har utarbetats på 
basis av ansökningar och innehållet i lösningen har förhandlats fram 
med sökandena.

Planens avgränsning har ändrats efter att utkastet till plan hade god-
känts (stadsmiljönämnden 7.11.2017, § 202). För det så kallade TOC-
husets (som tillhört Tjänstemannaorganisationernas Centralförbund, 
Tölötullsgatan 8) vidkommande pågår planeringen i form av ett separat 
detaljplaneprojekt. Beroende på sökandens behov fortsätter överlägg-
ningarna och den fortsatta planeringen också vad det svenska dag-
hemmet Tölö daghems tomt 520/13 (Stenbäcksgatan 7) beträffar. 
Kvarteret har under planeringsprocessen betraktats som en helhet, och 
de lösningar som ingår i planförslaget utgör inget hinder för den fortsat-
ta planeringen av daghemmets och TOC-husets tomter.

Planförslaget hölls offentligt framlagt 26.6–25.7.2018. Inga anmärk-
ningar gjordes mot förslaget.

Utlåtanden

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och stads-
museet gav utlåtanden om detaljplaneförslaget. Påpekandena i utlå-
tandena gäller verksamhetsförutsättningarna för vattenförsörjningen 
samt de byggnads- och kulturhistoriska värdena.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av 
dessa och genmälena till utlåtandena ingår i rapporten om växelverkan 
(bilaga 3).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga 
materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt fram-
lagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens 
näst sista kapitel. Staden har fört förhandlingar om ändringarna med 
sökandena.
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Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljösektorns detaljplan-
läggningstjänsts justerade framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12515 kartta, päivätty 5.6.2018, 
muutettu 2.1.2019

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12515 selostus, päivätty 
5.6.2018, muutettu 2.1.2019

3 Vuorovaikutusraportti 5.6.2018, täydennetty 2.1.2019
4 Lausunto Töölöntullin korttelin 520 asemakaavan muutosehdotuksesta 

nro 12515, HSY Vesihuolto

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 5.6.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Samkommunen Helsingfors-
regionens miljötjänster/Vat-
tenförsörjning
Närings-, trafik- och miljöcent-
ralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnadsord-
ning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom
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Stadsmiljösektorn
Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmuseet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 68

HEL 2016-014357 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 15. kaupunginosan (Meilahti) korttelin 
520 tontteja 8, 14 ja 19 koskevan asemakaavan muutoksen 5.6.2018 
päivätyn piirustuksen numero 12515 mukaisena ja asemakaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 28.6.2018

HEL 2016-014357 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnittelu on pyytänyt kaupunginmuseon lausun-
toa Töölön urheilutalon tontin asemakaavamuutoksen ehdotuksesta. 
Kaupunginmuseo on osallistunut hankkeen neuvotteluihin ja katselmoi-
nut paikalla. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennusperinnön 
säilymisen näkökulmasta ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Töölön urheilutalo on arkkitehti Einari Teräsvirran vuonna 1967 suun-
nittelema toimistorakennus. Modernia arkkitehtuuria edustava kohde 
omaa rakennus- ja kulttuurihistoriallista arvoa, joka on tunnistettu koh-
teen käyttötarkoituksen muutoksen suunnittelussa. Kohde muodostaa 
viereisen tontin TVK-talon kanssa elimellisen kokonaisuuden ja yhtenä-
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isen korttelipihan. Rakennuksen nauhaikkunajulkisivut vaihtelevine 
ikkunajakoineen luovat rakennukselle vahvan ominaisluonteen. Tum-
mat ikkunat kuparipellityksineen muodostavat kontrastin kerrosten väli-
sille vaaleille tiilipinnoille. Urheilutalon liikuntahalli on näyttävä esimerk-
ki rakennusajan betoniarkkitehtuurista.

Asemakaavaluonnoksen rakennussuojelumääräykset on valmisteltu 
yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa. Kohteesta on valmistunut ra-
kennushistoriaselvitys (Arkkitehtitoimisto Gramatikova & Lindberg, 
3.2.2017). Asemakaavan suojelumerkinnät kohdentuvat rakennuksen 
kaupunkikuvalliseen ja rakennustaiteellisesti arvokkaaseen kokonaisu-
uteen. Suojelumääräysten puitteissa rakennuksen käyttötarkoituksen 
muutos erityisasumiseen ja liikerakennuskäyttöön on mahdollista to-
teuttaa. Lisäksi kaavassa suojellaan viereisen päiväkodin vanhin puur-
akenteinen huvilaosa, myös kaupunkikuvallisesta ja rakennustaiteelli-
sesta näkökulmasta.

Kaupunginmuseo puoltaa ehdotusta Töölön urheilutalon korttelin 520 
asemakaavan muutokseksi.

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 336

HEL 2016-014357 T 10 03 03

Hankenumero 5666_1

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 asettaa 5.6.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12515 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 15. kau-
punginosan (Meilahti) korttelin 520 tontteja 8, 14 ja 19 (tonteista 8 ja 
14 muodostuvat uudet tontit 20, 21 ja 22).

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Töölön Urheilu- ja terveystalo: 4 000 euroa
o Markkinointi-instituutin kannatusyhdistys 5 000 euroa

 kehottaa asemakaavoituspalvelua valmistelemaan ko. korttelissa 
nyt kaavaan kuulumattomille Töölöntullinkadun varrella oleville ton-
teille asemakaavan muutosehdotuksen loppuvuoden 2018 aikana.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12515 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Käsittely

12.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
4 kokouksen asiana nro 18.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Päätösehdotukseen kohtaan (2) neljänneksi luetelmavi-
ivaksi:

- kehottaa asemakaavoituspalvelua valmistelemaan ko. korttelissa nyt 
kaavaan kuulumattomille Töölöntullinkadun varrella oleville tonteille 
asemakaavan muutosehdotuksen loppuvuoden 2018 aikana.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto 
Rautavan vastaehdotuksen.

05.06.2018 Pöydälle

07.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Leena Paavilainen, arkkitehti, puhelin: 310 64424

leena.paavilainen(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 03.05.2018 § 22

HEL 2016-014357 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12515 pohjakartan 
kaupunginosassa 15 Meilahti. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunki-
mittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12515
Kaupunginosa: 15 Meilahti
Kartoituksen työnumero: 10/2018
Pohjakartta valmistunut: 13.2.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi

Kaupunginmuseo 29.6.2017

HEL 2016-014357 T 10 03 03
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Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (Helsingin kaupungin maankäyttö 
ja kaupunkirakennetoimialan asemakaavoitusyksikkö 1.6.2017 lähtien) 
on pyytänyt kaupunginmuseon kannanottoa Meilahdessa sijaitsevan 
korttelin 520 tontteja 2,8,13,14 ja 19 koskevasta osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta. Suunnittelualue on Taka-Töö-
lön valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY-
2009) rajalla, ns Töölontullissa ja kyseisillä tontilla sijaitsevat Töölön 
Urheilu- ja terveystalo, Helsingin Aikuisopisto, Markkinointi-instituutti ja 
Tölö daghem (Töölön ruotsinkielinen päiväkoti). 

Kaupunginmuseo on tutustunut 22.5.2017 päivättyyn osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan ja kaavaluonnokseen ja sen liitteisiin. Kau-
punginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti raken-
netun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. Esillä olevan osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen tavoitteeksi on 
asetettu seuraavan muutoksen toteuttaminen: Meilahden kaupungino-
san kortteliin 520 tulee n. 20 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa ja asu-
kasmäärän lisäys on noin 500 asukasta. Kaavaratkaisun toteuttaminen 
vähentää korttelin toimitilaa ja muuttaa sitä asumispainotteiseksi, mutta 
korttelin tärkeimmät palvelut, kuten uimahalli ja urheilutoiminta, säily-
vät. Tonteilla 520/13, 520/2 ja 520/19 suojellaan asemakaavan sr-2/a ja 
sr-2/b merkinnöillä rakennettua kulttuuriympäristöä. Tontilla 520/8 ja 
520/14 esitetään purettavaksi tyhjilleen jäävä Markkinointi-instituutin 
rakennus ja esitetään tonttien yhdistämistä asuntorakentamisen toteut-
tamiseksi. Tontilla 520/2 voidaan mahdollisesti jatkossa toteuttaa li-
särakentamista.

Tontilla 520/19 sijaitsevassa Töölön Urheilu- ja terveystalossa on syk-
syllä 2017 käynnistymässä uimahallin ja urheilutilojen kunnostus, ja 
nämä tilat säilytetään nykyisessä käytössään. Tässä yhteydessä esite-
tään rakennusosan toimistokerroksia muutettaviksi seniori- ja opiskeli-
ja-asunnoiksi. Samaan kokonaisuuteen kuuluu tontilla 520/2 sijaitseva 
Helsingin Aikuisopisto, joka on myynnissä ja jota kaavamuutoksen 
myötä esitetään muutettavaksi asuinnoiksi. Vuonna 1965 suunniteltu ja 
vuonna 1967 valmistunut kokonaisuus on hyvin säilynyt ja ilmentää ai-
kansa toimisto- ja urheilutaloille tyypillisiä pyrkimyksiä. Se on edustava 
esimerkki arkkitehti Einari Teräsvirran arkkitehtuuria.  Rakennuskoko-
naisuus liittyy tiiviisti sekä SVUL:n (Suomen Valtakunnan Urheiluliitto 
ry) ja Aikuisopiston toimintaan sekä historiaan että Meilahden sairaala-
alueen rakentumiseen. 

Töölön Urheilu- ja Terveystalon ja Helsingin Aikuisopiston kokonaisuu-
desta on tehty kaksiosainen rakennushistoriallinen selvitys, jossa 
Teräsvirran suunnitelman ominaispiirteitä ja rakennuskokonaisuuden 
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arvoja on tuotu esille. Kaavaluonnoksen suojelumääräys on sr-2/a, jos-
sa määritellään Töölön Urheilu- ja Terveystaloa sekä Helsingin Aikui-
sopistoa kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi ra-
kennuskokonaisuudeksi ja turvataan rakennuksen suojelua jatkossa. 
Asemakaavamääräyksen mukaisia suojeltavia rakennusosia ovat: julki-
sivumateriaalit, nauhaikkunat ja ikkunajaoin sommitteluperiaate, ka-
dunpuoleiset julkisivut katoksineen, tasossa n. +19;5 olevan vesikaton 
kattoikkunat ja kaarihalli. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä 
siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos-, tai lisärakentamistöitä, jotka 
heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia ar-
voja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökoh-
tana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien raken-
teiden, rakennusosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien 
säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista 
syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.

Töölön Urheilu- ja Terveystalon käyttötarkoituksen muutoksen selvityk-
sissä on hyvällä tavalla pystytty osoittamaan, että tämän rakennusko-
konaisuuden ainutlaatuisia piirteitä voidaan säilyttää, kun keskeisellä 
paikalla olevasta toimistotilasta rakennetaan asumista opiskelijoille ja 
senioreille. Selvitys tuo esille, miten Teräsvirran suunnitelman keskei-
siä sisätila-aiheita, kuten sisääntuloa, portaita, porrashuoneita, 
käytäväratkaisuja ja kattoikkunoita on mahdollista säilyttää ja hyödyn-
tää käytön muuttumisesta huolimatta. Luonnoksissa on rakennussuun-
nitelman alkuperäisen ajatuksen mukaisesti kiinnitetty huomiota ta-
paan, jolla rakennus liittyy katutilaan ja säilyttää asemansa Auratalon 
vieressä. 

Töölön päiväkoti (Tölö daghem) on rakennettu vuonna 1910 ja sen on 
suunnitellut eräs Suomen ensimmäisistä naispuolisista arkkitehdeista, 
Signe Lagerborg-Stenius. Alkuperäinen puurakennus on myöhemmin 
kytketty kerrostalolaajennukseen, mutta Töölön päiväkoti on edelleen 
tontillaan hyvin erottuva kaksikerroksinen, kulttuurihistoriallisesti tärkeä 
huvilatyppinen puurakennus. Kaavaluonnoksessa säilytettäväksi esitet-
ty rakennus on hyväkuntoinen ja sen julkisivut ovat hyvin säilyneitä ja 
edustavat aikansa suunnitteluihanteita ja arkkitehtuuria erinomaisella 
tavalla. Talon toimintaan tärkeänä osana kuuluva kallioinen piha on 
kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen ja avaa koko korttelia ja näkymiä 
lounaaseen. Päiväkodin pihalla kasvavat männyt ovat Meilahden alue-
elle tyypillisiä ja myös esitetty säilytettäviksi. Töölön päiväkodin suo-
jelumääräys on kaavaluonnoksessa sr-2/b, jossa määritellään raken-
nusta kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi raken-
nukseksi. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä 
sellaisia korjaus-, muutos-, tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät ra-
kennuksen rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muutta-
vat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla 



Helsingfors stad Protokoll 3/2019 11 (11)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
13.02.2019

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennu-
sosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen. 
Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusi-
maan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.

Kaavaluonnoksessa on esitetty tonteilla 520/8 ja 520/14 sijaitsevan 
arkkitehti Kaarlo Artturi Pinomaan suunnitteleman Markkinointi-instituu-
tin purkua ja mahdollisuutta muodostaa kahdesta tontista uusi tontti nr 
520/20, jota jatkossa voidaan hyödyntää asumisen uudisrakentami-
selle. Markkinointi-instituutin rakennushistoriallisessa selvityksessä on 
tuotu esille miten rakennuksen rakentaminen on liittynyt Myynti- ja mai-
noskoulun ja Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen historiaan, oppilaitos-
ten kasvuun ja kehittymiseen, sekä myöhemmin Markkinointi-instituutin 
syntyyn. Rakennuksen muodonanto on perustunut sekä ympäristöään 
huomioon ottavaan mittakaavaan ja sijoitteluun, että pitkän ja matalan, 
arkadein varustettuun kadunsuunteiseen osaan, edustaen samalla 
1950- ja 1960-luvun taitteen oppilaitosarkkitehtuuria. Pinomaalle omi-
naista eräänlaista niukkaa ja eleetöntä tyylikkyyttä on kuitenkin mene-
tetty lukuisten rakennuksessa tehtyjen muutosten myötä. 

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaan ja kaavaluonnokseen.

Lisätiedot
Tove Hagman, tutkija, puhelin

tove.hagman(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 24.5.2017

HEL 2016-014357 T 10 03 03

Meilahden (15.ko) asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaan geoteknisellä osastolla ei ole huomautettavaa.

Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817

ilkka.satola(a)hel.fi


