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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 914

HEL 2020-001640 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin 
422 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 15.6.2021 päivätyn 
asemakaavan piirustuksen nro 12677 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.06.2021 § 336

HEL 2020-001640 T 10 03 03

Hankenumero 5164_3, 3183

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 15.6.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12677 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 13. kaupunginosan 
(Etu-Töölö) korttelia 422 sekä katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
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asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-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

15.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Kajsa Lybeck. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kajsa Lybeck, arkkitehti, puhelin: 310 37052

kajsa.lybeck(a)hel.fi
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 19.3.2021

HEL 2020-001640 T 10 03 03

Asemakaavapalvelut on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa koskien 
Suomen Kansallismuseon tontin asemakaavamuutoksen ehdotusta, 
jolla turvataan museokohteen rakennussuojelu ja mahdollistetaan mu-
seon lisärakentaminen. Kaupunginmuseo on osallistunut hankkeen 
kaavaneuvotteluihin, ja toimii lausunnonantajana Museoviraston kans-
sa sovitun työnjaon mukaisesti. Kaupunginmuseo on laatinut tiivistel-
män kohteen rakennushistoriasta sekä arvotuksesta, hankkeen oas-
vaiheen lausuntoon. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perusteh-
tävänsä mukaisesti rakennushistorian ja rakennetun kulttuuriympäris-
tön näkökulmasta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Kansallismuseon rakennukset on suojeltu asetuksella valtion omista-
mien rakennusten suojelusta. Suojelupäätös on vuodelta 1980, ja tehty 
1960-luvulla voimaan tulleen lainsäädännön pohjalta. Suojelupäätös ei 
sisällä suojelumääräyksiä tai suojeluluokituksia; luokitusta ryhdyttiin 
soveltamaan valtio asetussuojelukohteissa vuoden 1985 rakennussuo-

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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jelu-uudistuksen jälkeen. Suojelupäätöksen sisältö on kuitenkin katta-
va, ja Museovirastolla on keskeinen asema suojelun tulkitsijana ja toi-
menpiteiden arvioijana. 

Suojelupäätös on luontevaa uudistaa vastaamaan 2010 alkaen voi-
massa ollutta rakennusperintölakia. Uudistuksessa lakkautettiin erilli-
nen valtion kohteita koskeva asetus. Asetussuojelupäätökset päivite-
tään vaiheittain ja tarpeen mukaan vastaamaan olevaa lainsäädäntöä. 
Vanhat suojelupäätökset ovat sellaisenaan voimassa uusiin päätöksiin 
asti. 

Kaavavalmistelussa todettiin Suomen kansallismuseon rakennusten ja 
ympäristön suojelu tarkoituksenmukaisena rakennusperintölain mukai-
sesti. Perusteena rakennusperintölakiin perustuvalla suojelulle ovat 
museon erityinen valtakunnallinen sekä kansainvälinen kulttuuri- ja 
arkkitehtuurihistoriallinen merkitys sekä tarve ulottaa suojelu pitkälle 
kiinteään sisustukseen ja pintoihin asti. Rakennusperintölakiin perustu-
va suojelupäätös varmistaa myös Museovirastolle vahvemman aseman 
suojelun tulkitsijana kuin asemakaavaan perustuva suojelu. Rakennus-
perintölakiin perustuvan suojelun pysyvyys on myös varmempi kuin 
kaavasuojelussa. Valmistumassa oleva uusi RHS museorakennukses-
ta, samoin kuin oleva tieto ja näkemykset tulevat olemaan hyvä ja riit-
tävä lähtökohta suojeluesitykselle. 

Museovirasto tulee tekemään jatkossa Uudenmaan ELY-keskukselle 
esityksen Kansallismuseon suojelupäätöksen uudistamisesta. Suojelu-
päätöksen uudistamista ei ole tarpeen suoraan kytkeä museon laajen-
nukseen liittyvään kaavamuutokseen. Asemakaavamuutoksen olennai-
nen sisältö liittyy museon laajennuksen toteutukseen.

Nyt käsillä olevassa asemakaavamuutoksessa on tarkoituksenmukais-
ta varustaa kohde suojelumerkinnällä sr-1 ja määräyksellä, jonka kir-
jaus pohjautuu nykyiseen asetussuojeluun. Kaavaratkaisu on tällöin 
olevien suojeltujen rakennusten osalta joustava ja mahdollistava. Ase-
makaavan suojelumerkinnän piiriin tulee liittää rakennusten ja tonttia 
reunustavien muurien lisäksi myös Kansallismuseoon liittyvät puistot ja 
puutarhat. Kansallismuseon laajennuksesta käydyn arkkitehtuurikilpai-
lun sisällön ja ohjelman laatimisessa sekä kilpailuehdotusten arvioin-
nissa Museovirasto on toiminut asiantuntijana.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavasuojelun pro-
sessista eikä asemakaavaehdotuksen sisällöstä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo 11.6.2020

Lisätiedot
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Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972
mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 16.02.2021 § 13

HEL 2020-001640 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12677 pohjakartan 
kaupunginosassa 13 Etu-Töölö. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12677
Kaupunginosa: 13 Etu-Töölö
Kartoituksen työnumero: 9/2020
Pohjakartta valmistunut: 15.2.2021 Uusinta (ensi tilaus 2020)
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
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi


