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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee korttelin 30010 tonttia 1, joka sijait-
see Munkkiniemessä Laajalahdentien ja Hollantilaisentien risteyk-
sen itäpuolella. Alueella sijaitsee vuonna 1918 valmistunut Eliel
Saarisen suunnittelema rakennus, joka on nykyisin valtion omis-
tuksessa. Rakennus on ollut toimitilakäytössä, mutta on nykyisin
pääosin tyhjillään. Rakennus ja sen lähiympäristö on suojeltu voi-
massa olevassa asemakaavassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa
olemassa olevan rakennuksen muuttamisen pääosin asumiseen.

Tavoitteena on mahdollistaa asuntojen rakentaminen arvokiinteis-
töön siten, että rakennuksen rakennustaiteelliset ja kulttuurihistori-
alliset arvot säilyvät korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Nykyi-
set ravintolatilat säilyvät toimitilakäytössä.

Uutta asuntokerrosalaa tulee 5 650 k-m². Toimitilana säilyy
350 k-m². Uusia asuntoja on tulossa noin 45 kpl. Alueen tonttite-
hokkuus on e=0,90.

Uuden käyttötarkoituksen vaatimat autopaikat on sijoitettu pihan
puolelle maan alle siten, että korttelin sisäpiha-alue säilyy veh-
reänä ja avoimena.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin yksi (1) muistutus. Muistutuksessa vastustetaan autohallin
ajoliittymän sijoittamista Kadetintielle.

Kaavaehdotuksesta saatiin neljä (4) viranomaisten lausuntoa sen
ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoista kolmessa ei ollut huo-
mautettavaa kaavaehdotukseen. Museoviraston lausunnon joh-
dosta parvekkeiden rakentamisen määrää ohjaavaa kaavamää-
räystä tarkennettiin. Tehty muutos on esitetty yksityiskohtaisesti
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Munkkiniemen koulu-
tustalon muuttaminen pääosin asumiseen siten, että rakennuksen
ympäristön, ulkoasun ja merkittävimpien sisätilojen rakennustai-
teelliset ja kulttuurihistorialliset arvot säilyvät korjaus- ja muutos-
töiden yhteydessä. Suojelumääräyksiä tarkennetaan ja täydenne-
tään erityisesti suojeltavien sisätilojen osalta rakennuksen käyttö-
tarkoituksen muuttuessa ja sen siirtyessä yksityisomistukseen.
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Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että asuntotuotantoa edistetään ja varmistetaan
elävät, omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 6 639 m².

Nykytilanne:
Toimitila 6 840 k-m²

Kaavaratkaisu:
Uusi asuntokerrosala  5 650 k-m²
Toimitila    350 k-m²
Yhteensä 6 000 k-m²

Asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat varasto-, huolto-, va-
paa-ajan- ja pesulatilat sekä tekniset tilat saa rakentaa asema-
kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutosalue sijaitsee Vanhan Munkkiniemen eteläosassa
Hollantilaisentien, Laajalahdentien, Kadetintien, Kaartintorpantien
ja Saunalahdentien rajaamassa korttelissa. Kaavamuutosalueella
sijaitseva valtion koulutustalo on arkkitehti Eliel Saarisen viimeisiä
Suomeen toteutuneita rakennushankkeita. Alun perin pensionaa-
tiksi suunniteltu rakennus on saman kadun varrelle rakennettujen
Hollantilaisentien rivitalojen ohella Saarisen ainoat konkreettiset
toimeksiannot, jotka seurasivat hänen vuonna 1915 valmistu-
neesta Munkkiniemi-Haaga kaupunkisuunnitelmastaan. Muilta
osin korttelia reunustavat pääosin 1950-60-luvuilta peräisin olevat
asuinrakennukset, poikkeuksena eteläpäädyn funkistyylinen naa-
purirakennus, joka on peräisin vuodelta 1935. Korttelin rakennuk-
set on sijoitettu katujen varsille siten, että korttelin sisälle jää yhte-
näinen ja vehreä piha-alue.

Koulutustalo on suunniteltu vuosina 1916 1917 ja rakennettu
vuosien 1916 1918 aikana. Rakennus toimi alkuperäisessä käyt-
tötarkoituksessaan täysihoitolana vain vuosien 1919 1922 ajan,
minkä jälkeen pensionaatti teki konkurssin ja talo tontteineen
myytiin puolustusministeriölle. Vuosina 1923 1973 rakennus on
toiminut kadettikouluna ja esikuntana. Vuodesta 1974 lähtien ny-
kypäivään saakka rakennus on ollut valtion käytössä. Rakennus
on ulkoarkkitehtuuriltaan erityisen hyvin säilynyt. Eri käyttötarkoi-
tuksista johtuen osaan rakennuksen sisätiloista on tehty mittavia
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korjaus- ja muutostöitä. Tiloja on muokattu eniten täysihoitolan
asukkaille suunniteltujen asuinhuoneiden osalta. Keskeiset yhteis-
tilat, joita ovat erityisesti pääsisäänkäynnin aula ja portaikko, ruo-
kasali sekä tornisalonki ovat kuitenkin hyvin säilyneet.

Asuinkerrostalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään (AK/s)

Kaavaratkaisu mahdollistaa rakennuksen muuttamisen pääosin
asumiseen. Kaavaratkaisun laatimisessa on käytetty apuna koh-

talo, pensionaatti, kadett
Schulman Oy 2012). Selvitys tuo esille kohteen arkkitehtuurin ja
kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet, muutosvaiheet
ja säilyneisyyden.

Selvityksestä käy ilmi, että rakennuksen merkittävimmät, säilyneet
sisätilat ovat sisääntuloaula, ravintola-/ruokasali, tornisalonki ja
kaksi sisäistä avoporrasta (B- ja D-portaat). Kaavaratkaisussa yl-
lämainitut merkittävät sisätilat ovat tornisalonkia lukuun ottamatta
edellytetty säilyvän yleisessä käytössä. Tilojen alkuperäiset arkki-
tehtoniset jäsentelyt, kattorakenteet ja niiden koristemaalaukset,
materiaalit ja yksityiskohdat tulee säilyttää tilojen korjaus- ja muu-
tostöissä.

Kaavaratkaisussa on edellytetty, että katujulkisivut ja kattomaa-
ilma säilyvät ennallaan. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että
ullakolle ei sallita asuntojen rakentamista. Sen sijaan uusia par-
vekkeita on sallittu rakennettavan sisäpihan puoleiselle julkisivulle
ja muurin taakse jäävälle julkisivun osalle. Uusien parvekkeiden
ulkoasua ja mitoitusta säädellään tarkasti kaavamääräyksin.

Kaavaratkaisun pohjana olleessa viitesuunnitelmassa (Arkkitehti-
toimisto Sarpaneva 18.5.2018) on esitetty uuden ikkunan avaa-
mista Kadetintien puoleiselle katujulkisivulle. Yhden uuden ikku-
nan avaamista on kaavamuutoksessa pidetty mahdollisena, ilman
että Kadetintien puoleisen julkisivun arkkitehtoninen ilme merkittä-
västi heikentyy. Uuden ikkunan edellytetään vastaavan materiaa-
leiltaan, mittasuhteiltaan ja yksityiskohdiltaan alkuperäisikkunoi-
den toteutusta.

Korttelipihan alue tulee säilyttää avoimena ja vehreänä. Pihalle ei
saa rakentaa viherhuoneita, teknisiä tiloja tai muita rakennelmia.
Alueelle on laadittava pihasuunnitelma, jossa esitetään, miten
maanalaisen pysäköintilaitoksen maanpäällinen osuus ja ensim-
mäisen kerroksen asuntokohtaiset pihat istutetaan, maisemoi-
daan ja sovitetaan osaksi olemassa olevaa ympäristöä.

Autopaikat ovat sijoitettu maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Jä-
tehuoltotilat tulee sijoittaa olemassa olevaan talousrakennukseen
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tai maanalaisiin pysäköintitiloihin. Pysäköintitiloihin ajetaan Kade-
tintien kautta. Rakennuksen länsipuoleiselle sisäänkäyntiaukiolle
ei saa sijoittaa autopaikkoja.

Liikenne

Lähtökohdat
Laajalahdentie on paikalliskokooja ja sen liikennemäärä on 5 000
ajon/vrk. Hollantilaisentiellä on läpiajokielto, raitiolinjan 4 pysäkki
sekä 30 min asiointipysäköintipaikkoja. Liikennemäärä on 2 500
ajon/vrk. Kadetintie on tonttikatu, ja sen liikennemäärä on noin
500 ajon/vrk. Alueella on 30 km/h nopeusrajoitus. Kiinteistön ym-
pärillä on vieraspysäköintipaikkoja, joissa saa pysäköidä myös
asukas- ja yrityspysäköintitunnuksella. Raitiolinja 4:n pysäkki si-
joittuu kaavamuutosalueen välittömään läheisyyteen.

Kaavaratkaisu

Rakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön ei edellytä muutoksia
katuverkkoon.

Tontin autopaikkojen sijoittuminen kallioluolaan on hyvä ratkaisu,
koska autopaikat saadaan piiloon minimaalisella louhimisella, py-
säköintilaitos on ajoradan tasolla ja se liittyy hiljaiseen tonttika-
tuun. Ajoaukon vieressä on suojeltu muuri, mikä heikentää näke-
mää jalkakäytävälle, mutta näköeste on kuitenkin 3 5 metrin
päässä ajolinjasta, mikä riittää hyvin tonttiliittymästä tultaessa.

Asukkaiden toiveesta, ajoliittymälle tutkittiin vaihtoehtoinen sijoi-
tuspaikka Hollantilaisentieltä. Ajoliittymän sijoittamista Hollantilai-
sentielle pidettiin Kadetintietä huonompana ratkaisuna, koska Hol-
lantilaisentien liittymän louhiminen piha-alueen läpi olisi vaikeam-
paa, pihan läpi menevä ajoliittymä edellyttäisi pihapuuston kaata-
mista ja rikkoisi avoimen ja yhtenäisen korttelipihan.

Asukkaiden autopaikkojen vähimmäismäärän määrittämisessä on
käytetty lähtökohtana autopaikkanormia 1 autopaikka / 135 k-m².
Asumisen osuuden ollessa kerrosalasta 5 650 k-m², tulee normin
mukaan asukkaiden käyttöön osoittaa 42 autopaikkaa. Määrään
on sallittu kevennyksiä seuraavin perustein:

- Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvästi liittyvänsä yh-
teiskäyttöautojärjestelmään tai muulla tavalla varaavansa yh-
tiön asukkaille yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuuden, au-
topaikkojen vähimmäismäärästä voidaan vähentää 5 autopaik-
kaa yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti, yhteensä kuitenkin
enintään 10 %.

- Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa
asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuo-
netta tai enemmän.
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- Olemassa oleva rakennus ja sitä ympäröivä pihapiiri ovat suo-
jeltu voimassa olevassa ja nyt laadittavassa asemakaavassa.
Autopaikkojen sijoittaminen maantasoon pihalle tai sisään-
käyntiaukiolle ei ole suojelutavoitteiden mukaista.

Kokonaisuudessaan kaavamääräyksin on edellytetty, että alueelle
rakennetaan 37 autopaikkaa, joista yksi osoitetaan yhteiskäyttö-
autolle.

Palvelut

Lähtökohdat

Alueelta löytyy hyvät julkiset palvelut. Noin 600 metrin säteeltä
löytyvät muun muassa kirjasto, kirkko, useampi päiväkoti ja perus-
opetusta sekä suomen- että ruotsinkielellä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisussa on edellytetty, että ravintolasali säilyy toimitila-
käytössä. Ravintolasali on pinta-alaltaan noin 350 m².

Kaavamuutos ei lisää palveluiden määrää alueella, mutta kaava-
muutoksen mahdollistama asukasmäärän lisäys voi auttaa turvaa-
maan olemassa olevien palveluiden säilymistä alueella.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Kaavamuutosalueella ei ole arvokkaita luontokohteita tai eläinha-
vaintoja.

Kaavamuutosalueen sisäpihan puoli on pääosin avara ja nurmi-
pintainen. Tontin korkein kohta sijoittuu sisäpihan keskivaiheille,
josta maaston korot laskevat Kadetin- ja Hollantilaisentien sekä
etelän suuntaan siirryttäessä. Alueen kaakkoisnurkkaan sijoittuu
melko runsaasti täysikasvuisia ja hyväkuntoisia mäntyjä.

Kaavaratkaisu

Pysäköinti on sijoitettu kaavaratkaisussa maanalaiseen pysäköin-
tihalliin, jotta kaavamuutosalueen sisäpiha on mahdollista säilyt-
tää mahdollisimman vehreänä ja avoimena. Kaavamuutosalueen
kaakkoisnurkkaan sijoittuvaa puustoa säilytetään ja suojellaan
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kaavamuutoksessa. Kaavaratkaisussa on sallittu, että ensimmäi-
seen kerrokseen pihan puolelle rakennettaville asunnoille saa ra-
kentaa asuntokohtaisen pihan, jonka saa rajata pensasaidalla.
Muurimerkittyjä kohtia lukuun ottamatta tonttia ei saa aidata toista
tonttia tai katualuetta vasten.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Alueelle on Munkkiniemen koulutustalon rakentumisesta lähtien
kulkenut raitiovaunu nro 4. Alueen yhdyskuntatekninen verkosto
on rakennettu. Kattavat julkiset palvelut sijoittuvat kävelyetäisyy-
delle kaavamuutosalueesta.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu mahdollistaa olemassa olevan rakennuksen muut-
tamisen asumiseen siten, että rakennuksen rakennustaiteelliset
tai kaupunkikuvalliset arvot eivät heikenny. Rakennuksen tarkoi-
tuksen mukainen ja täysimittainen käyttö turvaa rakennuksen jat-
kuvan ylläpidon ja huollon.

Kaavaratkaisu lisää asukkaiden määrä hyvien palveluiden ja jouk-
koliikenneyhteyksien varrella.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Olemassa oleva rakennus on suojeltu voimassa olevassa asema-
kaavassa merkinnällä sr-1:

Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia kor-
jaus- ja muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen arvoa tai tyyliä.
Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpi-
teitä, rakennus on pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin

Lisäksi rakennus on suojeltu valtion omistamien rakennusten suo-
jelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla (valtioneuvosto
18.9.1980). Asetuksen mukainen suojelu kattaa koko rakennuk-
sen sisä- ja ulkotiloineen (kaavamerkintä sv).

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laittanut
vireille rakennuksen suojelua koskevan asian Senaatti kiinteistö-
jen pyynnöstä (Laki rakennusperinnön suojelemisesta LaRS, luku
1, 5 §).
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Kaavaratkaisu

Olemassa oleva rakennus on suojeltu kaavaratkaisussa merkin-
nällä sr-1:

Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti huomattavan arvokas rakennus. Rakennuksen arvokkaita
sisätiloja ovat sisääntuloaula, siihen liittyvä ravintolasali, tornisa-
lonki alatasanteineen ja kaksi sisäistä avoporrasta (viitesuunnitel-
man B- ja D-portaat). Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä
siinä tai sen arvokkaissa sisätiloissa saa tehdä sellaisia korjaus-
tai muutostöitä, jotka heikentävät rakennuksen tai sen arvokkai-
den sisätilojen rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai
muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.

Rakennuksen julkisivujen, vesikaton ja arvokkaiden sisätilojen
korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai
niihin verrattavien rakenteiden, tilasarjojen, kiinteän sisustuksen,
rakennusosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säi-
lyttäminen ja ennallistaminen. Vesikaton muotoa ei saa muuttaa
eikä sen yläpuolelle saa sijoittaa teknisiä laitteita tai muita raken-
nelmia. Katonlappeisiin ei saa avata uusia ikkuna-aukkoja tai par-
vekkeita. Katujen puoleiset julkisivut tulee säilyttää ja/tai korja-
tessa ennallistaa alkuperäisasuunsa. Mikäli alkuperäisiä raken-
nusosia joudutaan uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuk-
sen mukaisesti. Kadetintien puoleiseen julkisivuun saa lisätä yh-
den uuden ikkunan. Uuden ikkunan tulee materiaaleiltaan, mitta-
suhteiltaan ja yksityiskohdiltaan vastata alkuperäisikkunoiden to-
teutusta.

Ravintolasaliin tai sisääntuloaulaan ei saa sijoittaa asuintiloja. Ti-
loihin saa sijoittaa asumista häiritsemättömiä työ-, ravintola-, yh-
teis- tai muita vastaavia tiloja. Tiloja ei saa jakaa kiinteillä välisei-
nillä. Tiloissa tulee säilyttää alkuperäinen kattorakenne ja muu
kiinteä sisustus. Ravintolasalissa tulee säilyttää kattorakentee-
seen entisöity koristemaalaus.

Tornisalonkiin saa sijoittaa asuintiloja. Tilaa ei saa jakaa kiinteillä
väliseinillä. Tilassa tulee säilyttää alkuperäinen kattorakenne, sii-
hen entisöity koristemaalaus ja muu kiinteä sisustus. Tornisalon-
gin alapuolisen asunnon viereiseen ullakkotilaan saa sijoittaa asu-
mista palvelevia aputiloja enintään 55 m². Muilta osin ullakolle ei
saa sijoittaa asuin- tai asumista palvelevia aputiloja, lukuun otta-
matta IV-konehuoneita ja ulkoiluvälinevarastoja.

Rakennusten sisäisten avoportaiden alkuperäiset paneloinnit, por-
rassyöksyt ja kaiteet tulee säilyttää. Hissiä ei saa sijoittaa avopor-
taiden porrassyöksyjen keskelle.
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Asemakaavaan on lisäksi merkitty, että olemassa oleva rakennus
on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelua koskevan
asetuksen 480/1985 (korvannut aiemman asetuksen valtion omis-
tamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suoje-
lusta 278/1965) nojalla valtioneuvoston päätöksellä 18.9.1980.
Päätös on voimassa, kunnes rakennuksesta on myönteinen tai
kielteinen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain
(498/2010) nojalla tehty päätös ja se on saanut lainvoiman riippu-
matta kaavaratkaisusta tai sen voimaantulosta.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun toteuttaminen ei vaadi muutoksia olemassa ole-
vaan yhdyskuntatekniseen verkostoon.

Rakennuksen kunto

Lähtökohdat

Kaava-alueella sijaitsevasta rakennuksesta on teetetty kuntoar-
vioraportti (ISS Proko Oy 4/2016), jossa todetaan muun muassa,
että pintakosteusmittarilla mitattaessa kohonneita kosteusarvoja
ei havaittu. Kuitenkin kellarien sisäseinillä lattian rajapinnoissa ha-
vaittiin paikallisia kosteusvaurioita. Suositeltiin perustusten/kellari-
seinien kosteusvaurioiden tarkempaa selvitystä.

Rakennuksesta teetettiin raportti kosteusmittauksista ja raken-
neavaustutkimuksista (Delete Finland Oy 11.4.2017). Raportista
käy ilmi, että Pipsan salin betonipenkissä on lievästi koholla ole-
vaa kosteuspitoisuutta. Raportin mukaan tämä viittaa maasta
nousevaan kapillaariseen kosteuteen. Lisäksi Pipsan salin ala-
pohjan tasoitteesta otetussa mikrobianalyysissä todettiin sieni-
itiökasvusto ja yhtä kosteusvaurioindikaattorimikrobia Aspergillus
versicolor. Raportin mukaan kasvusto on mahdollisesti vanha ja
kuivunut. Suositeltiin, että Pipsan salin asennuslattian alustatilaan
tulisi suorittaa homepölysiivous, jonka jälkeen tulee mikrobinäyte-
analyysi uusia lattian tasoitenäytteestä. Muualta rakennuksesta ei
käynyt ilmi kohonneita kosteusarvoja tai mikrobikasvustoa.

On teetetty myös haitta-ainetutkimus (Rakteka 3/2018), jossa ra-
kenneselvitysten yhteydessä otettiin 8 asbestinäytettä. Yhdestä
rakennuksen yläpohjan harvalaudoituksen päällä olevasta se-
menttikuitulevystä löydettiin asbestia. Materiaalin pölyävyysluoki-
tus on ** eli suuri asbestialtistumisvaara materiaalia purettaessa.



13 (21)

Muista seitsemästä näytteestä ei löytynyt asbestia. Otettiin myös
yksi PAH-näyte, jonka pitoisuus jäi alle raja-arvon.

Kaavaratkaisu

On varmistuttava, että rakennus soveltuu asumiseen. Kaavassa
on määräys, että rakennus tulee ennen käyttöönottoa korjata si-
ten, että siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin
+5,5  +11,5. Alue on topografialtaan vaihteleva ja korkein kohta
on keskiosassa, josta rinteet laskeutuvat kumpaankin suuntaan
koillinen-lounaissuunnassa. Maapeitteen paksuus alueella vaihte-
lee välillä noin 0 9 m. Pohjoisosa on maaperältään kalliota, etelä-
osan ollessa täytemaata, hiekkaa ja savea.

Alueen olemassa olevasta rakennuksesta on teetetty pohjatutki-
muksia vuonna 1973, jonka pohjatutkimuspöytäkirjan mukaan ra-
kennus on perustettu moreenille, kalliolle ja savelle. Pöytäkirjan
mukaan perustus on luonnonkivistä ladottua muuria, joka ulottuu
jonkin verran kellarin lattian alapuolelle. Muurikivien välissä on
jossain määrin hiekkaa, mutta ei laastia. Saven varaan peruste-
tussa osassa saven päällä on myös luonnonkiviä ja lattiatasosta
ylöspäin valettua betonimuuria.

Kaava-alueelta ei ole pohjavesihavaintoja.

Alueella ei ole tiedossa pilaantuneita maa-alueita.

Kaavaratkaisu

Maaperä on rakennettavuudeltaan normaalia. Rakennettavan au-
tohallin perustamistapa määritetään tarkemmin toteutussuunnitte-
luvaiheessa uusien pohjatutkimuksien perusteella.

Louhintatöiden valmistelussa tulee huomioida lähellä olevien ra-
kennusten perustamistavat, jotta louhintatyöt eivät vaurioita ym-
päröiviä rakennuksia.
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Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Raitiotie- ja katuliikenne aiheuttaa kaava-alueelle melua. Helsin-
gin kaupungin meluselvityksen 2017 perusteella arvioituna päivä-
ajan keskiäänitaso kadun ja tontin rajalla on suurimmillaan noin
65 dB. Rakennuksen itäpuolella melutason ohjearvo ulkona alittuu
selvästi.

Raitiotieliikenteen aiheuttamaa runkomelu- ja tärinähaittaa on ar-
vioitu erillisissä selvityksissä. Selvityksissä tehtyjen mittausten pe-
rusteella olemassa olevaan rakennukseen kantautuu VTT:n suo-
situsarvoon nähden liian suurta runkomelua tulevan asuinkäytön
kannalta. Runkomelutason Lprm 35 dB on arvioitu ylittyvän raken-
nuksen eteläpäässä alimmissa 2. asuinkerroksessa. Raitiotielii-
kenteestä ei aiheudu merkittävää tärinähaittaa.

Kaavaratkaisu

Rakennuksen ääneneristys ja runkomeluntorjunta on suunnitel-
tava ja toteutettava siten, että ääniympäristöstä ei aiheudu asuk-
kaille haittaa.

Kaavassa edellytetään rakennuksen julkisivun kokonaisääne-
neristävyyden mitoittamista siten, että rakennuksen sisätiloissa
saavutetaan melutason ohjearvot. Mitoituksessa on suositeltavaa
lisäksi ottaa huomioon raitioliikenteen ohiajojen aiheuttamat enim-
mäisäänitasot siten, että ainakaan nukkumiseen käytettävissä
huoneissa ei ylittyisi enimmäisäänitaso LAmax 45 dB.

Kaavassa on annettu määräys runkomelun torjuntatarpeesta joh-
tuen. Torjunta tulee toteuttaa rakennuksessa. Olemassa olevan
raitiotien vaimentaminen kaupungin toimesta ja kustannuksin ei
ole kaavaehdotuksen mukainen ratkaisu. Kaavamuutoksen haki-
jan teetättämässä tarkantavassa runkomeluarvioinnissa esitetään
runkomelun torjuntaratkaisuksi asuinhuoneiden toteuttamista

päästävän runkomelun suositusarvoihin.

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.



15 (21)

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu
tuloja yksityisessä omistuksessa olevan tontin osalta maankäyttö-
korvauksina. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan
kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäris-
töön

Kyseessä on jo olemassa oleva rakennus, joten suuria muutoksia
rakennettuun ympäristöön ei tule.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Tonttiliittymä vie kaksi kadunvarren autopaikkaa.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaavaratkaisulla ei ole juurikaan vaikutusta alueen kaupunkiku-
vaan. Ratkaisu edistää alueen kulttuuriympäristön ja rakennuspe-
rinnön säilymistä.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaavaratkaisu lisää asukkaiden määrää hyvien palveluiden ja
joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä. Ratkaisu tukeutuu ole-
massa olevaan kunnallistekniikkaan. Piha-alueiden pinnoitteissa
on edellytetty suosittavan vettäläpäiseviä pintamateriaaleja, mikä
voi parantaa hulevesien hallinta- ja imeytysmahdollisuuksia
kaava-alueella.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Kaavaratkaisussa on edellytetty, että rakennus ja rakennuksen
osat tulee ennen käyttöönottoa korjata siten, ettei niistä aiheudu
haittaa tai vaaraa terveydelle.

Kadetintien ja sille sijoitetun autohallin ajoliittymän turvallisuutta
on selvitetty kaavamuutoksen aikana. Liittymän ja sen sijoituspai-
kan on todettu täyttävän edellytykset turvallisen ja toimivan ajoyh-
teyden rakentamiselle.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Kaavaratkaisu vähentää työpaikkojen määrää alueelta. Alueelle
merkitystä kokonaisrakennusoikeudesta 350 k-m² on edellytetty
säilyvän toimitilakäytössä.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristö-

jen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta,
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-

dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä (2014) suunnit-
telualue on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeäksi alueeksi, tieksi tai kohteeksi. Alue on taajama-
toimintojen aluetta. Maakuntakaavojen yhdistelmä sisältää vahvis-
tetut merkinnät kaavoista: Uudenmaan maakuntakaava, Uuden-
maan 1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaavat sekä Maakuntakaava
2000.

Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on asuntovaltaista aluetta A3. Nyt laadittu kaavaratkaisu on
Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.
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Ote Helsingin yleiskaavasta (2016)

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 10088 (tullut voimaan
18.3.1994). Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolla
ympäristö säilytetään. Olemassa oleva rakennus on suojeltu ase-
makaavassa merkinnällä sr-1.

Ote voimassa olevasta asemakaavasta

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
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Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialueet ovat 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 2017 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus

Kaupunginmuseon kanssa on sovittu, että Munkkiniemen koulu-
tustalon asemakaavamuutoksen suojeluasioissa yhteistyökump-
panina on museovirasto.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä viitesuunnitelma-aineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä viitesuunnitelma-aineiston nähtävillä-
olosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Munkin-
seutu -lehdessä.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä viitesuunnitelma-aineis-
toa oli nähtävillä 5.-23.3.2018 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Munkkiniemen kirjastossa, Riihitie 22
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavamuutoksen valmistelijat olivat tavattavissa Munkkiniemen
kirjastossa 13.3.2018 klo 17:30 19:00.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Museoviraston kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä viitesuunnitelma-aineistosta kohdistui mm. koulutustalon ar-
vokkaiden sisätilojen suojeluun ja säilyttämiseen yleisessä käy-
tössä, uuden ikkunan avaamisen kieltämiseen Kadetintien puolei-
sella julkisivulla, uusien parvekkeiden rakentamisen sääntelyyn ja
asetuksen nojalla tehdyn suojelupäätöksen voimassa olon selven-
tämiseen. Helsingin seudun liikenne pitää tärkeänä, että Tiilimäen
raitiovaunupysäkit ovat täysin käytettävissä rakennuksen muutos-
töiden aikana.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä si-
ten, että uusien parvekkeiden rakentamista ohjaavia kaavamää-
räyksiä on tarkennettu. Tornisalongin säilyminen avoimena tilana
ilman jakavia rakenteita on varmistettu kaavamääräyksin. Kaava-
selostukseen on kirjattu, että asetuksen nojalla tehty suojelupää-
tös on voimassa, kunnes vireillä oleva suojeluasia on ratkaistu
lain rakennusperinnön suojelemisesta mukaisesti, riippumatta
kaavaratkaisusta ja sen voimaantulosta. Museoviraston kannan-
otosta poiketen, yhden uuden ikkunan lisääminen on sallittu kaa-
vamuutoksessa Kadetintien puoleiselle julkisivulle.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä viitesuun-
nitelma-aineistosta kohdistuivat maanalaisen autohallin ajoliitty-
mään ja sen sijaintiin, rakennuksen julkisivumuutoksiin, piha-alu-
eiden muutoksiin, käyttötarkoituksen muutokseen sekä maaperä-
tutkimusten tarpeellisuuteen ja jätehuollon ja ilmanvaihdon järjes-
telyihin. Lisäksi mielipiteessä pyydettiin huomioimaan hybridi- ja
sähköautoihin siirtyminen kaavamuutoksessa.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että autohal-
lin ajoliittymän turvallisuutta ja vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja on
tutkittu. Julkisivumuutoksia, piha-alueen rakentamista sekä jäte-
huollon ja ilmanvaihdon järjestelyjä ohjaavia kaavamääräyksiä on
tarkennettu.

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Kaavamuutoksen
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Kaavamuutoksen
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Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 21.9. 22.10.2018

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi (1) muistutus. Muistutuksessa
vastustetaan autohallin ajoliittymän sijoittamista Kadetintielle.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Museovirasto

Helsingin seudun ympäristöpalveluilla sekä Helen Sähköverkko
Oy:llä ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen. Helsingin seu-
dun liikenne -kuntayhtymällä ei ollut lausuttavaa kaavaehdotuk-
sesta. Museoviraston lausunnon huomautukset kohdistuvat torni-
salongin muuttamiseen asuinkäyttöön sekä uusien parvekkeiden
rakentamisen määrään.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Museoviraston lausunnon johdosta parvekkeiden rakentamisen
määrää ohjaavaa kaavamääräystä on tarkennettu muotoon:

Kadetintien puoleisella julkisivulla
olemassa olevan muurin taakse piiloon jäävään julkisivun osaan
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ja sisäpihan puoleiselle julkisivulle korkeintaan yksi kap-
pale/asuinhuoneisto. Ennallistettavien parvekkeiden lisäksi saa

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 Muuri-merkintää koskevasta kaavamääräyksestä poistettiin

kimuurirakenteet tulee olla luonnonkivestä
 Pihaa koskevien kaavamääräysten järjestystä muutettiin.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

 kaavaselostuksesta on kohdasta Suunnittelun lähtökohdat /
Yleiskaava  poistettu Helsingin Yleiskaava 2002:ta koskeva
teksti, koska Helsingin yleiskaava (2016) tuli voimaan
5.12.2018.

 srs-merkintää koskevan kaavamääräyksen kirjoitusvirhe kor-
jattiin.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-
teltu asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset
koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
11.12.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12519
hyväksymistä.

Helsingissä 11.12.2018

Marja Piimies
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

MUNKKINIEMEN KOULUTUSTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Laajalahdentien ja Hollantilaisentien risteyksen itäpuolelle sijoittu-
vaa Munkkiniemen koulutustaloa suunnitellaan muutettavaksi pää-
osin asumiseen. Alueelle laaditaan asemakaavan muutos, jossa
mahdollistetaan asuntojen rakentaminen olemassa olevaan raken-
nukseen. Samalla päivitetään ja tarkennetaan kohteen suojelumää-
räyksiä.

Suunnittelun tavoitteet ja alue
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Asemakaavan muutos koskee tonttia 30010/1. Alueella sijaitseva Eliel
Saarisen suunnittelema rakennus on tavoitteena muuttaa pääosin asu-
miseen. Rakennus on nykyisin toimitilakäytössä. Rakennus ja sen lä-
hiympäristö on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa. Tavoit-
teena on mahdollistaa asuntojen rakentaminen arvokiinteistöön siten,
että rakennuksen merkittävimpien sisätilojen rakennustaiteelliset ja kult-
tuurihistorialliset arvot säilyvät korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Ra-
kennuksen arvokkaita sisätiloja ovat sisääntuloaula, siihen liittyvä ravin-
tolasali, tornikabinetti ja kaksi sisäistä avoporrasta. Nykyiset ravintolati-
lat säilyvät toimitilakäytössä ja sisääntuloaula yhteiskäytössä. Raken-
nuksen katujen puoleiset julkisivut ja kattomaailma ovat tavoitteena säi-
lyttää ennallaan. Uuden käyttötarkoituksen vaatimia autopaikkoja suun-
nitellaan sijoitettavaksi pihan puolelle maan alle siten, että yhteinen
korttelisisäpiha säilyy vehreänä ja avoimena. Rakennuksen etupihaa
suunnitellaan ennallistettavaksi siten, että se vastaa paremmin sen al-
kuperäistä asua. Uusia parvekkeita sallitaan rakennettavan sisäpihan
puoleiselle julkisivulle ja Kadetintien puolella olevan muurin taakse jää-
vään julkisivun osaan.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja viitesuunnitelma-aineistoa on
esillä 5. 23.3.2018 seuraavissa paikoissa:
 Munkkiniemen kirjastossa, Riihitie 22
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavamuutoksen valmistelijat ovat tavattavissa Munkkiniemen kirjas-
tossa 13.3.2018 klo 17:30 19:00.

Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin asiakas-
palvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neu-
vontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapal-
veluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä viitesuunnitelma-
aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 23.3.2018. Kirjalliset
mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL
10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-
linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Kaavamuutoksen
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Kaavamuutoksen
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Kaupunginosayhdistys Munkinseutu ry
 Helsingin Yrittäjät

asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)

Kaupunginmuseon kanssa on sovittu, että Munkkiniemen koulutustalon
asemakaavamuutoksen suojeluasioissa yhteistyökumppanina on mu-
seovirasto.

Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, kaupunkikuvaan, kulttuuripe-
rintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkai-
sun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorit-
tavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tar-
vittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille ton-
tin omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muu-
toksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopi-
muksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1994) alue on merkitty opetustoi-
mintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilyte-
tään. Olemassa oleva rakennus on suojeltu asemakaavassa merkin-
nällä sr-1:

rakennus. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorit-
taa sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka tärvelevät raken-
nuksen arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisem-
min suoritettu tällaisia toimenpiteitä, rakennus on pyrittävä

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kulttuurihisto-
riallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittä-
väksi kerrostalovaltaiseksi, asumisen alueeksi. Aluetta kehitetään siten,
että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue
on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi (A3).

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä ja päätöksiä:
 Rakennushistoriaselvitys Munkkiniemen koulutustalo (Arkkitehtitoi-

misto Schulman Oy, 2012)
 Rakennus on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta

annetun asetuksen (480/85) nojalla (Valtioneuvosto 18.9.1980).
Asetuksen mukainen suojelu kattaa koko rakennuksen sisä- ja ulko-
tiloineen.

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laittanut vi-
reille rakennuksen suojelua koskevan asian Senaatti kiinteistöjen
pyynnöstä (Laki rakennusperinnön suojelemisesta LaRS,
luku 1, 5 §).

Munkkiniemen koulutustalo on arkkitehti Eliel Saarisen viimeisiä Suo-
meen toteutuneita rakennushankkeita. Alun perin pensionaatiksi suunni-
teltu rakennus on saman kadun varrelle rakennettujen Hollantilaisentien
rivitalojen ohella Saarisen ainoat konkreettiset toimeksiannot, jotka seu-
rasivat hänen vuonna 1915 valmistuneesta Munkkiniemi Haaga kau-
punkisuunnitelmastaan.

Rakennus on suunniteltu vuosina 1916 1917 ja rakennettu vuosien
1916 1918 aikana. Rakennus toimi alkuperäisessä käyttötarkoitukses-
saan täysihoitolana vain vuosien 1919 1922 ajan, minkä jälkeen pen-
sionaatti teki konkurssin ja talo tontteineen myytiin puolustusministeri-
ölle. Vuosina 1923 1973 rakennus on toiminut kadettikouluna ja esikun-
tana. Vuodesta 1974 lähtien nykypäivään saakka rakennus on ollut val-
tion koulutustalo käytössä. Eri käyttötarkoituksista johtuen osaan raken-
nuksen sisätiloista on tehty mittavia korjaus- ja muutostöitä.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Minna Koskinen, arkkitehti, p. (09) 310 37469, minna.koskinen@hel.fi

Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi

Liikenne
Eeva Väistö, insinööri, p. (09) 310 37353, eeva.vaisto@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel.fi/suunnitelmavahti.

mailto:minna.koskinen@hel.fi
mailto:sakari.mentu@hel.fi
mailto:eeva.vaisto@hel.fi
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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Kaavoituksen eteneminen






































































