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§ 221
Detaljplaneändring för Tölö sjukhus (Tölögatan 40, nr 12491)

HEL 2016-012700 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 5 i kvarteret 
479 (det nya kvarteret 14530 bildas) i 14 stadsdelen (Tölö) enligt ritning 
nr 12491, daterad 28.11.2017 och ändrad 5.6.2018, och på de grunder 
som framgår av detaljplanebeskrivningen. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12491 kartta, päivätty 
28.11.2017, muutettu 29.5.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12491 selostus, päivätty 
28.11.2017, muutettu 5.6.2018 (päivitetty Kylk:n 5.6.2018 päätöksen 
mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 28.11.2017, täydennetty 29.5.2018 ja asukastilai-
suuden (14.6.2017) muistio

4 Tehdyt muutokset
5 Tilastotiedot, 29.5.2018
6 Osa päätöshistoriaa
7 Viitesuunnitelman asemapiirros, 1.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
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Bilaga 6
Bilaga 7

Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster
Sökanden

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller Tölö sjukhusområde i det kvarter som 
gränsar till Topeliusgatan, Sibeliusgatan och Tölögatan i Bortre Tölö. 
Sjukhusverksamheten i området läggs ned på 2020-talet och funktio-
nerna flyttar till Mejlans. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga 
exceptionellt många nya bostäder i Tölö, samtidigt som värdena i den 
byggda kulturmiljön av riksintresse bevaras.

Den nya bostadsytan och den yta som omdisponeras för boende upp-
går till sammanlagt 26 420 m² vy, och den nya ytan för affärs-, kontors- 
eller servicelokaler och den yta som omdisponeras för sådana uppgår 
till sammanlagt 14 310 m² vy.

Detaljplanelösningen påverkar stadsstrukturen och stadsbilden så att 
den låga och ineffektivt bebyggda sjukhusmiljön ersätts av ett halvslu-
tet nytt bostadskvarter som motsvarar byggsättet i de omgivande kvar-
teren och är anpassat till skalan i dessa. Detaljplanen kräver att lokaler-
na mot gatan i bostadshusen byggs som affärslokaler eller andra verk-
samhetslokaler. Lokalerna ska utrustas så att en restaurang kan verka i 
dem.

Byggnaden med före detta Röda Korsets sjukhus i södra delen av om-
rådet bevaras och dess värdefulla särdrag skyddas. Söder om byggna-
den är det möjligt att uppföra en låg tillbyggnad som ersätter det nuva-
rande sjukhusets tillbyggnad. Detaljplanen medger i södra delen flexi-
belt olika verksamheter från servicelokaler till verksamhetslokaler. Det 
genomsnittliga exploateringstalet för tomterna är 2,1. Antalet invånare 
ökar med ca 600.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål och motsvarar den gällande Generalplan 2002 med rättsverkning-
ar.
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Detaljplanelösningen följer målen i den nya generalplanen för Helsing-
fors (stadsfullmäktige 26.10.2016).

Utgångspunkter för området och nuläge

För området gäller en detaljplan från år 1973. I detaljplanen är området 
upptaget som kvartersområde för sjukhus och andra byggnader för so-
cial verksamhet.

Kvartersområdena är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats 
på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

Kostnader

Att detaljplanelösningen genomförs leder till kostnader på ca 400 000 
euro exkl. moms för staden till följd av den gata som anläggs i detalj-
planeområdet. Detaljplanelösningen höjer områdets värde. Staden får 
markanvändningsersättningar för tomterna.

Planeringsfaser och växelverkan

Kvartersområdena är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats 
på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

Deltagande och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 19.12.2017–
24.1.2018. Det kom in 22 anmärkningar mot förslaget. En skrivelse 
kom in utanför framläggningstiden.  

Anmärkningar

Påpekandena i anmärkningarna gällde speciellt att det planerade kom-
pletteringsbyggandet i den byggda kulturmiljön av riksintresse har ne-
gativa effekter på trivsamheten och grönskan i området och att det be-
höver utarbetas alternativa planer i växelverkan med parterna. Påpe-
kandena i skrivelsen gällde de negativa effekterna av att grönområden 
försvinner.

Referat av anmärkningarna och bemötandena till dem framgår av rap-
porten om växelverkan (bilaga 3).

Utlåtanden

Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster 
(HRM), Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), 
stadsmuseet, social- och hälsovårdssektorn, kultur- och fritidssektorn 
och räddningsnämnden gav utlåtanden om detaljplaneförslaget. 
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Helen Elnät Ab föreslog i sitt utlåtande att det för kabelstråket i änd-
ringsområdet ska upptas en beteckning för ett två meter brett lednings-
område. Eldistributionen till nybyggnaderna kommer dessutom att krä-
va en ny permanent lokal för en distributionstransformatorstation.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) konstaterade 
i sitt utlåtande att de allmänna vattenledningar och avlopp som betjänar 
området har byggts färdigt. Detaljplaneändringen kräver inte någon 
flyttning av ledningar. 

NTM-centralen i Nyland anser det vara bra att Finlands Röda Kors 
gamla sjukhus från 1932 bevaras, men beklagligt att det inte har hittats 
en lösning för bevarande av en del av sjukhusbyggnaden från 1950-ta-
let. Påpekandena gällde bullerbekämpning och säkerställande av luft-
kvaliteten. 

Stadsmuseet konstaterar i sitt utlåtande att Tölö sjukhusområde hör till 
en byggd kulturmiljö av riksintresse. Kompletteringsbyggandet bör an-
passas till kulturmiljöns specifika karaktär och särdrag. Den äldsta de-
len, som man valt att bevara, bör få tillräckliga skyddsbeteckningar och 
-bestämmelser. Om byggnadsytan i det nya kvarteret med flervånings-
hus genomgående placerades indragen från gatulinjen, skulle det un-
derlätta att åtminstone gatufasaderna i kvarteret bevaras mer gröns-
kande. En lösning med öppen kvartersstruktur skulle också göra det 
lättare att få vyer genom kvarteret och en öppen grönska från de inre 
delarna till gaturummet. 

Räddningsnämnden hade ingenting att påpeka om ändringsförslaget. 

Social- och hälsovårdssektorn meddelade att den inte har någonting att 
yttra. 

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna, skrivelsen och 
myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och 
genmälena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i påpekandena har beaktats i ändamålsenliga delar 
med hänsyn till detaljplanemålen.

I förslaget till detaljplan gjordes ändringar för vilka det redogörs i detalj i 
detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan 
över ändringar (Tehdyt muutokset).

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.



Helsingfors stad Protokoll 14/2018 5 (13)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
29.08.2018

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

Till slut

Ett markanvändningsavtal undertecknades 14.6.2018.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade 
framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12491 kartta, päivätty 
28.11.2017, muutettu 29.5.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12491 selostus, päivätty 
28.11.2017, muutettu 5.6.2018 (päivitetty Kylk:n 5.6.2018 päätöksen 
mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 28.11.2017, täydennetty 29.5.2018 ja asukastilai-
suuden (14.6.2017) muistio

4 Tehdyt muutokset
5 Tilastotiedot, 29.5.2018
6 Osa päätöshistoriaa
7 Viitesuunnitelman asemapiirros, 1.10.2017

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Viitesuunnitelman asemapiirros, 1.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
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Bilaga 6
Bilaga 7

Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster
Sökanden

För kännedom

Stadsmuseet
Stadsmiljönämnden
Räddningsnämnden
Social- och hälsovårdsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.08.2018 § 495

HEL 2016-012700 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 14. kaupunginosan (Töölö) korttelin 479 
tonttia 5 (muodostuu uusi kortteli 14530) koskevan asemakaavan muu-
toksen 28.11.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun piirustuksen numero 
12491 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 297

HEL 2016-012700 T 10 03 03

Hankenumero 4564_6

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
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 28.11.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12491 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 479 tonttia 5 (muo-
dostuu uusi kortteli 14530).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

05.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Poistetaan kohdasta 6 -tulee ympäröivien kort-
teleiden tapaan puoliumpinainen... Samalla arkkitehtuurikilpailussa kiin-
nitetään huomiota siihen, että uusi kortteli on erittäin kauniilla paikalla 
Hesperian puistossa ja edustaa historiallista Punaisen Ristin Sairaalaa, 
joten sen suunnitteluun ja ulkonäköön kannattaa panostaa.

Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

29.05.2018 Pöydälle

28.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tommi Suvanto, arkkitehti, puhelin: 31037032

tommi.suvanto(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Hanna-Mari Tuominen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37255

hanna-mari.tuominen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Pelastuslautakunta 09.01.2018 § 13

HEL 2016-012700 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Töölön sairaalan (Töö-
lönkatu 40) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12491:

Pelastuslautakuntakunnalla ei ole huomautettavaa Töölön sairaalan 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12491.

Asemakaavan muutosehdotuksessa on palo- ja pelastusturvallisuuteen 
liittyvät asiat mahdollisia.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 8.1.2018

HEL 2016-012700 T 10 03 03

Asemakaavoitus Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta 
on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Töölön sairaalan aluetta ko-
skevan asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo on 
tutustunut 28.11.2017 päivättyyn asemakaavaehdotukseen ja asema-
kaavaselostukseen. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perus-
tehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Topeliuksenkadun, Sibeliuksenkadun ja 
Töölönkadun rajaamaa Töölön sairaala-aluetta Taka-Töölössä. Muu-
toksen taustalla on suunnitelma Töölön sairaalan alueella olevien 
HUS:in toimintojen siirtämisestä Meilahden sairaala-alueelle, minkä 
myötä Töölön sairaalan alueelle suunnitellaan uutta käyttöä. Sairaala-
kokonaisuuden vanhin, entinen Punaisen Ristin sairaala on tarkoitus 
säilyttää ja suojella ja etsiä sille uutta keskustatoimintoihin liittyvää 
käyttöä, joka vain osittain voisi olla asumista. Sairaalan eteläpuolella si-
jaitseva 1980-luvun matala laajennusosa on tarkoitus korvata uudella 
laajennusosalla. Muut sairaalakokonaisuuteen kuuluvat rakennukset eli 
entisen Punaisen Ristin sairaalan pohjoispuoliset laajennukset 1950-lu-
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vun lopulta ja asuntolarakennus esitetään purettavaksi ja korvattavaksi 
uudella asuinkerrostalojen korttelilla. Entisen Punaisen Ristin sairaalan 
ja uuden asuinkerrostalojen korttelin väliin esitetään uutta jalankululle 
ja polkupyöräilylle varattua katua. Korttelin ajoneuvoliikenteen liittymät 
ja kevyen liikenteen reitit päivitetään uusien toimintojen mukaan.

Kaupunginmuseo on antanut lausuntonsa Töölön sairaalan asemakaa-
van muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 30.6.2017. Ky-
seisessä lausunnossaan kaupunginmuseo nosti kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta keskeisiksi seikoiksi käytöstä poistuvan sai-
raalakokonaisuuden arvokkaimpien osien suojelun ja uuden rakentami-
sen sovittamisen alueelle, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittäväksi 
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi arvotettuun Taka-Töölön alueeseen 
(RKY 2009). Suomen Punaisen Ristin sairaala oli valmistumisaikanaan 
yksi Euroopan uudenaikaisimmista sairaaloista ja on merkittävä kohde 
myös Helsingin sairaalarakentamisen historiassa. Rakennuksen valkoi-
sessa arkkitehtuurissa on vaikutteita sekä funktionalismista että 1920-
luvun klassismista. Tehdyistä muutoksista huolimatta rakennuksen 
ominaisluonne on säilynyt ja se on myös näkyvä ja tärkeä elementti 
ympäristössään. Sairaalan 1940-luvulta alkaneen laajennusvaiheen jäl-
keen ja kehittyessä nykytilaansa, alueen pohjoisosassa rakennusten 
kanssa kaupunkitilassa yhtä merkittävään asemaan ovat nousseet ra-
kennusten ympärillä levittäytyvät kumpuilevat nurmikentät, pengerryksi-
neen ja kalliopintoineen, puineen ja pensaineen.  Näiden kulttuurihisto-
riallisten arvojen säilymisen turvaamiseksi kaupunginmuseo on edellyt-
tänyt riittäviä suojelumääräyksiä.

Esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa Töölön sairaalan 1930-luvun 
eli entisen Punaisen Ristin sairaalan osa korttelista muutetaan keskust-
atoimintojen korttelialueeksi C-1 liike-, toimisto- ja palvelurakentamista 
varten. Kortteliin saa sijoittaa asumista vain erikseen merkitylle raken-
nusalalle.  Tämä rakennusala on rajattu koskemaan sairaalan lounais-
päädyn yhdeksänkerroksista entistä asuntolasiipeä. Koko 1930-luvun 
sairaalarakennus on suojeltu merkinnällä sr-2: ”Rakennustaiteellisesti, 
kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Raken-
nuksen arvokkaita sisätiloja ovat pääportaikko, muut keskeiset porras-
huoneet ja vanha pääsisäänkäyntieteinen luonnonkivipintoineen. Ra-
kennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia kor-
jaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen tai 
sen arvokkaiden sisätilojen rakennustaiteellisia, kulttuurihistoriallisia tai 
kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. 
Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai nii-
hin verrattavien rakenteiden ja rakennusosien, kuten julkisivujen, par-
vekkeiden, ovien ja ikkunoiden, arvokkaiden sisätilojen ja niiden yksity-
iskohtien, värien ja materiaalien säilyttäminen. Sisätilojen tulee lisäksi 
havainnollistaa rakennuksen vanhaa toimintaa. Mikäli alkuperäisiä ra-
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kennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä al-
kuperäistoteutuksen mukaisesti.” Lisäksi sairaalaa kaakkois-, lounais- 
ja luoteispuolelta ympäröivä luonnonkivimuuri on varustettu määräyk-
sellä: ”Säilytettävä muuri, joka on tontin 54 osuudella Topeliuksenka-
dun varressa täydennettävä yhtenäiseksi.” Rakennuksen luoteispuolel-
le, entisen pääsisäänkäynnin molemmin puolin on määritelty istutetta-
via alueen osia ja säilytettäviä puita, samoin asuinkäyttöön osoitetun 
lounaispäädyn ympäristöön. Uuden Punaisen Ristin kujan varteen sa-
moin kuin Sibeliuksenkadun varteen on puolestaan merkitty sijainnil-
taan ohjeellinen säilytettävä tai istutettava puurivi, joka tulee tarvittaes-
sa uudistaa siten, että sen kaupunkikuvallinen arvo säilyy. Näillä 
määräyksillä on pyritty varmistamaan tietty vehreys muuttuvassa ympä-
ristössä.

Töölön sairaalan alueen kehittäminen uudisrakentamisen kautta asumi-
selle on esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa keskitetty nykyisen 
sairaala-alueen pohjoisosaan. Kaupungin asumista painottavassa täy-
dennysrakentamisessa ja tiivistämisessä sairaalan 1950-luvun vaiheel-
le ei ole etsitty uutta käyttöä eikä uusien rakennusten sijoittamista 
myöskään ole tutkittu sairaala-alueen monivaiheisen historian antamis-
ta lähtökohdista. Uuden asuinkerrostalorakentamisen lähtökohdaksi 
onkin siten sovellettu lähikortteleista tuttua umpikortteliratkaisua. Töö-
lön sairaala-alueen pohjoisosa on esillä olevassa asemakaavaehdo-
tuksessa määritelty asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Rakennus-
ten, rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku vaihtelee kuu-
desta kahdeksaan. Rakennusalat on sijoitettu kehystämään Topeli-
uksenkadun, Sibeliuksenkadun ja Töölönkadun sekä kaavaan esitetyn 
korttelin poikki kulkevan uuden Punaisen Ristin kujan reunoja. Sibeli-
uksenkadun puolelle on kuitenkin jätetty kulkuaukko piha-alueelle ja 
Töölönkadun ja Punaisen Ristin kujan kulmaukseen on esitetty pientä 
aukioksi rakennettavaa alueen osaa, jolla rakennuksen seinälinjaa on 
vedetty hieman etäämmälle suojellusta sairaalarakennuksesta. Uu-
disrakennusten ulkoasua koskee seuraava määräys: ”Julkisivujen on 
oltava muurattuja tai muuratun pinnan päälle rapattuja, mikä koskee 
myös katujulkisivujen parvekevyöhykkeitä. Osalla julkisivua tulee käyt-
tää 1950-luvun purettavalle sairaalaosalle tyypillisiä materiaaleja.” Li-
säksi kaikkia korttelialueita koskee määräys, joka mukaan rakennusten 
tulee arkkitehtuuriltaan sopeutua Taka-Töölön kulttuurihistoriallisesti ja 
arkkitehtonisesti arvokkaaseen kaupunkikuvaan. Kaupunginmuseo 
katsoo, että edellä mainituilla määräyksillä pyritään varmistamaan uu-
disrakentamisen korkeaa laatua ja sovittamaan sitä herkkään ja arvok-
kaaseen kaupunkitilaan. Uudisrakentamisen korkeudesta johtuen enti-
sen Punaisen Ristin sairaalan merkitys ja kaupunkikuvallinen asema 
tulee kuitenkin väistämättä heikentymään olennaisesti etenkin aluetta 
pohjoisen suunnasta tarkasteltaessa. 
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Töölön sairaalan alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennet-
tua kulttuuriympäristöä (RKY 2009) Taka-Töölöä, jolla tapahtuvan 
maankäytön suunnittelun lähtökohtana tulee olla niin kulttuuriperinnön 
säilyttäminen kuin sen kehittäminen alueen ominaisluonnetta ja erityis-
piirteitä vahvistavalla ja niihin sopeutuvalla tavalla. Mahdollinen täyden-
nysrakentaminen ja muut muutokset tulee sopeuttaa kulttuuriympäri-
stön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Edellä mainittuun viitaten 
kaupunginmuseo katsoo, että Töölön sairaalan rakennusperinnöstä sä-
ilyväksi valittu vanhin osa on varustettu riittävin suojelumerkinnön ja –
määräyksin, kunhan rakennuksen tuleva käyttö sovitetaan rakennuk-
sen arvoihin ja ominaisuuksiin. Alueen kehittäminen asemakaavaehdo-
tuksen mahdollistamalla tavalla edellyttää sen sijaan mittavaa purka-
mista ja Töölön sairaalaan 1940-luvulta alkaneen vaiheen ja sen raken-
nusperintöön liittyvän panostuksen menettämistä. Alueella sykkivä sai-
raalatoiminta on muurimaisina kohoavien umpikortteleiden keskelle lu-
onut vehreän ja pitkiä näkymiä avaavan visuaalisen hengähdyspaikan 
ja ympäristöään avoimemman kaupunkitilan. Tämän sairaala-alueen 
vehreän ja väljän ominaisluonteen katoamista kaupunginmuseo pitää 
valitettavana. Uuden asuinkerrostalokorttelin rakennusalojen sijoittelulla 
tavoitellaan lähikortteleille ominaista umpikorttelinomaista rakennetta, 
mitä ei Taka-Töölöä ja lähialueen asuinkortteleita tarkasteltaessa voida 
pitää ympäristön ominaisluonteelle vieraana. Tarkasteltaessa Töölön 
sairaalan tontin vuosikymmenten kuluessa muotoutunutta kokonaisuut-
ta ja alueen historiaa jo tätä edeltävältä ajalta, korttelirakenteen muu-
tokselle avoimesta umpinaiseksi ei kuitenkaan löydy historiallisia perus-
teita. Avoin korttelirakenne ja rakennusten sijoittaminen irti katulinjasta 
on ollut ominaista Taka-Töölön julkisluonteiselle rakentamiselle laa-
jemminkin ja myös Sibeliuksen puiston pohjoispuolisille asuinkortteleil-
le. Uudessa asuinkerrostalojen korttelissakin rakennusalan sijoittami-
nen kauttaaltaan irti katulinjasta ja istutusvyöhykkeen sijoittaminen ka-
tujen varsiin tukisi ainakin korttelin katujulkisivujen säilymistä vehreäm-
pänä. Kuitenkin Töölön sairaalan alueella tulevaisuudessakin avoimeen 
korttelirakenteeseen perustuvalla ratkaisulla myös näkymät korttelin 
läpi ja paikalle nykyisin ominainen korttelin sisäosista katutilaan ulottu-
va avoin vehreys olisi vielä paremmin tavoitettavissa alueen toimintojen 
ja käytön muutoksesta huolimatta. Tämän lähtökohdan puuttumista 
esillä olevan Töölön sairaalan asemakaavan muutosehdotuksessa kau-
punginmuseo pitää valitettavana puutteena.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 30.6.2017

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 31.10.2017 § 50

HEL 2016-012700 T 10 03 03

Hankenumero 4564_6

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12491 pohjakartan 
kaupunginosassa 14 Taka-Töölö. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspal-
velut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12491
Kaupunginosa: 14 Taka-Töölö
Kartoituksen työnumero: 40/2017
Pohjakartta valmistunut: 30.10.2017
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 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 18.10.2017 § 28

HEL 2016-012700 T 10 03 03

Nimistötoimikunta päätti esittää, että Taka-Töölössä vuosina 1925–
1944 käytössä ollut nimi Punaisen Ristin kuja palautetaan uudelleen 
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käyttöön samalle paikalle. Asemakaavan muutoksessa vuonna 1944 
katualue liitettiin sairaalan tonttiin ja katu nimineen poistettiin asema-
kaavasta. Ruotsinkielisenä vastineena oli tuohon asti ollut käytössä ni-
mi Röda Kors gränd.

Nimistötoimikunta päätti esittää jalankulkuyhteydelle nimeä 

Punaisen Ristin kuja–Röda Korsets gränd
(jalankulkuyhteys)
Perustelu: Muistonimi. Palautetaan käyttöön vuosina 1925–1944 
samalla paikalla ollut nimi, joka on annettu paikalla sijainneen, vuonna 
1932 valmistuneen Punaisen Ristin sairaalan, nykyisen Töölön sairaa-
lan, mukaan. Ruotsinkielinen nimiasu on korjattu.

Suomen Punainen Risti–Finlands Röda Kors on perustettu toukokuus-
sa 1877.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi


