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§ 625
Rakennuskiellon pidentäminen Taka-Töölön korttelissa 507 Alvar 
Aallon suunnitteleman Kansaneläkelaitoksen toimitalon tontilla 12 
(nro 12554)

HEL 2018-010653 T 10 03 05

Hankenumero 2824_7

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti pidentää 14. kaupunginosan (Ta-
ka-Töölö) korttelin 507 tontin 12 rakennuskieltoa asemakaavan muutta-
miseksi 18.12.2020 saakka (piirustus nro 12554, päivätty 4.12.2018).

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti määrätä, että päätös tulee 
voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tommi Suvanto, arkkitehti, puhelin: 31037032

tommi.suvanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12554/ 4.12.2018

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon määräämi-
nen ja pidentäminen
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Kaupunginhallituksen 28.11.2016 (§ 1079) määräämä rakennuskielto 
on voimassa 18.12.2018 saakka 14. kaupunginosan korttelin 507 tontil-
la 12.

Tontin omistaa Kansaneläkelaitos, jolle suunniteltu tontilla sijaitseva toi-
mitalo valmistui vuonna 1956. Rakennuksen kaupunkikuvallinen asema 
Kirjailijanpuiston päätteenä on merkittävä. Alvar Aalto suunnitteli raken-
nuksen sisustusta ja yksityiskohtia myöten. Rakennus sisätiloineen on 
säilynyt erinomaisesti lähes alkuperäistä vastaavassa asussaan. 

Alvar Aalto -säätiö lähetti 12.6.2000 päivätyn kirjeen kaupunginhallituk-
selle koskien arkkitehti Alvar Aallon rakennusten suojelua asemakaa-
voilla. Kirjeessä esitettiin, että vielä kaavalla suojelematta olevaan ryh-
mään kuuluvien rakennusten arvo ja merkitys selvitettäisiin ja mahdolli-
nen suojelu ja sen tavoitteet määriteltäisiin asemakaavassa.

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2000 määrätä ko. tontin rakennuskiel-
toon kahdeksi vuodeksi. Päätöksessä mainitaan tavoitteena olevan, et-
tä Helsingissä vielä jäljellä olevat Alvar Aallon suunnittelemat raken-
nukset säilytetään ja varustetaan asianmukaisin suojelumerkinnöin. 
Rakennusten kulttuurihistoriallisen ja arkkitehtonisen arvon selvittämi-
sen nähtiin olevan tarkoituksenmukaisinta tehdä tapauskohtaisesti ase-
makaavoituksen yhteydessä. Suojeluasemakaavojen laatimista varten 
alueet esitettiin määrättäväksi rakennuskieltoon. 

Rakennuskieltoon määrätyistä kohteista ko. tontin lisäksi asemakaavoi-
tus on vielä kesken Vuosaaren korttelissa 54200 tontilla 1, jonka osalta 
kaupunginhallituksen 28.11.2016 (§ 1080) määräämä rakennuskielto 
on voimassa 18.12.2018 saakka ja jonka rakennuskieltoa jatketaan eri 
päätöksellä. 

Suunnittelutilanne

Alueella on voimassa asemakaava nro 7995 (vahvistettu 16.8.1982), 
jonka mukaan alue on hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta 
(YH). 

Voimassa olevassa Helsingin uudessa yleiskaavassa Kansaneläkelai-
toksen toimitalon tontti kuuluu kantakaupungin C2-alueeseen. Keskus-
ta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja 
julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikun-
tapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantaso-
kerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai 
muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muu-
toksissa on varmistettava kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti 
monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- ja toimiti-
lojen riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä tulee 
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tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuoto-
jen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla. Kaupunkibulevardeihin ra-
jautuvilla alueilla korttelitehokkuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8 ja 
keskeisten katujen varsilla kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisi-
jaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi.

Kansaneläkelaitoksen suojelemista erityislailla (laki rakennusperinnön 
suojelemisesta) selvitetään Museoviraston toimesta. 

Rakennuskiellon pidentäminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää 
kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin pe-
rusteella.

Kaupunkiympäristön asemakaavoituspalvelu on laatinut rakennuskiel-
toalueesta 4.12.2018 päivätyn piirustuksen nro 12554.

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 53 § 2 momentti, 202 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § kohta 5
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