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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhtä tonttia Etu-
Töölössä osoitteessa Pohjoinen Rautatiekatu 21. Kaavaratkaisu
mahdollistaa liike- ja toimitilarakennuksen osittaisen käyttötarkoi-
tuksen muutoksen opiskelija-asumiseen. Asunnot ja niitä palvele-
vat yhteistilat voivat sijoittua 2. 7. kerrokseen ja aputilat kellariker-
rokseen. Rakennuksen suojelumääräyksiä päivitetään ja ensim-
mäinen kerros varataan liiketiloille.

Kaavamuutoksessa on uutta asuinkerrosalaa 6 750 k-m2 ja liiketi-
laa vähintään 1 550 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 170.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kes-
kustaan voi tulla lisää opiskelija-asuntoja ja toimistotilan määrä
voi vähentyä. Kaavan suojelumääräykset edesauttavat rakennus-
ten ja lähiympäristön kulttuurihistoriallisten ja kaupunkikuvallisten
arvojen säilymistä.

Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan
kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta ei
tehty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lau-
suntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat
kaukolämpöjohdon sijaintiin tontilla. Kaavaehdotukseen tehtiin
muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen
viimeisessä luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on, että nykyisin tontilla olevassa liike-
ja toimitilarakennuksessa mahdollistetaan toimitilakäytön lisäksi
opiskelija-asuminen siten, että asunnot ja niitä palvelevat yhteisti-
lat voivat sijoittua 2. 7. kerrokseen ja aputilat kellarikerrokseen.
Rakennuksen suojelumääräyksiä päivitetään ja ensimmäinen ker-
ros varataan liiketiloille.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että edistetään asuinrakentamista ilmaston kan-
nalta kestävällä tavalla hyödyntäen olemassa olevaa infrastruk-
tuuria ja huolehtimalla rakennuksen pitkästä elinkaaresta. Suoje-
lemalla kaupunkikuvallisia arvoja vaalitaan myös Helsingin oma-
leimaista identiteettiä ja keskustan vetovoimaisuutta.
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Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 1 768 m2. Yhteenlaskettu raken-
nusoikeus on 8 300 k-m2 ja tonttitehokkuus e=4,7, josta asuinker-
rosalaa on noin 6 750 k-m2 ja liiketilaa tulee rakentaa vähintään
1 550 k-m2.

Kaavaratkaisun myötä tontin asuinkerrosala kasvaa 6 750 k-m2 ja
toimitilakerrosala pienenee 7 010 k-m2. Asuntoja kiinteistöön tulee
noin 155 kpl. Asukasmäärän lisäys on noin 170.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Pohjoisen Rautatieka-
dun varrella Etu-Töölössä Kampin keskuksen ja metroaseman lä-
heisyydessä. Etu-Töölön kaupunginosa on tiiviisti rakennettua
kaupunkiympäristöä umpikortteleineen kuuluen samalla Helsingin
historialliseen keskusta-alueeseen. Alueen rakennuskannan ikä
korttelien sisälläkin vaihtelee hyvin paljon, yhtenäisiä alue- tai
korttelikokonaisuuksia muodostamatta.

Alue on korttelistossa, joka on rakennettu 1920-luvulla, lukuun
ottamatta Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan taloa, joka on
valmistunut vuonna 1941. Rakennuksen suunnittelusta järjestet-
tiin vuonna 1939 arkkitehtuurikutsukilpailu, jonka voittivat Toivo
Paatela ja Seppo Hytönen ehdotuksellaan "Business". Voitta-
neessa ehdotuksessa kaikki KY:n omat tilat, kerhot ja oppilaskoti
sijoittuivat pihasiipeen. Lisäksi rakennukseen oli sijoitettu hotelli-
huoneita, konttoritiloja ja asuinhuoneistoja. Muut korttelin tontit
ovat asuinkäytössä. Rakennus valmistui vuonna 1941, jolloin
sinne muutti 46 opiskelijaa 35 huoneeseen. Oppilaskotia laajen-
nettiin ullakolle 30 huoneella vuonna 1947, jonka jälkeen se pystyi
majoittamaan 72 opiskelijaa. Myöhemmin huoneiden määrää
edelleen lisättiin niin, että vuonna 1960 KY:n talossa asui 136
kauppatieteiden ylioppilasta. Nykytilanteessa rakennuksessa si-
jaitsee toimisto- ja liiketiloja.

Asuin-, liike-, ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

Liike- ja toimitilojen lisäksi tontille saa sijoittaa opiskelija-asuntoja
ja niihin liittyviä opiskelu- ja palvelutiloja, kuitenkin enintään 6 750
k-m2. Asuntoja tai majoitustiloja ei saa sijoittaa rakennuksen katu-
tasoon tai toisen kerroksen kadunpuoleisiin tiloihin.

Ensimmäinen maanpäällinen kerros tulee varata liiketiloiksi. En-
simmäisen kerroksen ja kellarikerroksen liiketilat tulee varustaa
siten, että tilojen käyttö ravintolakäytössä on mahdollista. Tiloissa
tulee olla suuret ikkunat ja suora esteetön sisäänkäynti kadun
puolelta. Kellarikerrokseen saa rakentaa pääkäyttötarkoituksen
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mukaisia tiloja. Asunnoille tulee varata riittävät yhteistilat: talope-
sula, kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantiloja. Mainoslaitteet on
sovitettava julkisivuarkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa sr-2 -merkinnällä, raken-
nustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti ar-
vokas rakennus.

Liikenne

Lähtökohdat

KY-talo sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla Kampin met-
roaseman ja linja-autoterminaalin lähellä sekä kahden vilkkaasti
liikennöidyn kadun, yksisuuntaisen Pohjoisen Rautatienkadun ja
Fredrikinkadun, risteyskohdassa. Liikennemäärät Pohjoisella
Rautatienkadulla ovat noin 8 400 ajoneuvoa/vrk. ja Fredrikinka-
dulla noin 5 600 ajoneuvoa/vrk. Fredrikinkadun puolelta on ajoyh-
teys tontin sisäpihalle. Pohjoisella Rautatienkadulla ja Fredrikinka-
dulla on kadunvarsipysäköintiä ja Pohjoisella Rautatienkadulla
myös yleisiä pyörätelineitä. Rakennuksen ohi kulkee pyöräily- ja
kävelyväylä Baana.

Voimassa olevan asemakaavan mukainen autopaikkavelvoite ton-
tille on 1 ap/350 k-m2 liikekerrosalaa. Pihalle ei saa sijoittaa auto-
paikkoja.

Kaavaratkaisu

Kaavamuutos ei olennaisesti muuta alueen liikenneratkaisuja. Si-
säänkäynti tontin sisäpihalle pysyy samana, eikä pihalle saa sijoit-
taa autopaikkoja. Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa auto-
paikkoja. Liike- ja toimistotilojen osalta saa osoittaa maksimissaan
1 ap/500 k-m2.

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on
1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Vähintään 75% paikoista tulee si-
joittaa helposti saavutettaviin sisätiloihin. Ulkona sijaitsevien paik-
kojen tulee olla runkolukittavia. Asuntojen osalta vieraspysäköin-
nille tulee osoittaa vähintään 1pp/1 000 k-m2.

Liike- ja toimistotilojen osalta pyöräpaikkamääräys on asiakkaille
1 pp/50 m2. Henkilökunnalle tulee varata 1pp/3 työntekijää. 50%
näistä tulee sijata katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa.

Suunnitelmassa rakennuksen kellarissa sijaitsevaan ulkoiluväli-
nevarastoon on osoitettu 112 polkupyöräpaikkaa. Kellarin varas-
totilaan on kulku hissillä, jolla polkupyörien kuljettaminen on mah-
dollista.
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Palvelut

Lähtökohdat

Alueella on kantakaupungin monipuoliset palvelut. Kampin ja
ydinkeskustan palvelut ovat kävelyetäisyydellä tai lyhyen raitio-
vaunu- tai bussimatkan päässä asemakaava-alueelta.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu mahdollistaa palveluiden säilyttämisen vähintään
olemassa olevissa liiketiloissa rakennuksen ensimmäisessä ker-
roksessa.

Katutason tilat säilyvät liiketiloina kaavaratkaisussa. Kaavassa
määrätään, että katutason liiketiloissa tulee olla suuret ikkunat ja
suora esteetön sisäänkäynti kadun puolelta.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Alue on tiivistä kantakaupunkirakennetta. Tontilla on hyvin vähän
kasvillisuutta, eikä paikallista energiantuotantoa.

Kaavaratkaisu

Uudet asunnot tukeutuvat olemassa olevaan infrastruktuuriin, ole-
massa oleviin palveluihin ja julkisiin liikenneyhteyksiin. Pääasialli-
nen kulkumuoto tontille on kävely ja pyöräily. Olemassa olevat
kantavat rakenteet säilytetään, jolloin minimoidaan rakentamisai-
kainen hiilipiikki. Pihalle rakennettaviin talousrakennuksiin raken-
netaan viherkatot imeyttävän pinnan lisäämiseksi.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

KY-talo Pohjoisen Rautatiekadun ja Fredrikinkadun kulmauksessa
on valmistunut vuonna 1941 pääasiassa asunnoiksi ja Kauppa-
korkeakoulun Ylioppilaskunnan tiloiksi. Rakennus on hieman uu-
dempi kuin moni naapurinsa, mutta muotonsa ja korkeutensa
puolesta se on osa Etu-Töölön yhtenäistä umpikorttelialuetta,
jonka Museovirasto on arvottanut valtakunnallisesti merkittäväksi
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.
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Osakuntatalona KY-talolla on alusta asti ollut puolijulkinen luonne,
jota tukee toisessa kerroksessa katkeamatta jatkunut ravintolatoi-
minta. Rakennus on käynyt läpi useita muutosvaiheita ja sen sisä-
tilat ovat muuttuneet huomattavasti, mutta rakennusmassa ja jul-
kisivujen jäsentely ovat säilyneet varsin hyvin. Kaavamuutosta
varten on laadittu rakennushistoriaselvitys.

Kaavaratkaisu

Rakennus esitetään suojeltavaksi merkinnällä sr-2 Rakennus-
taiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvo-
kas rakennus -2-merkinnällä
osoitetun rakennuksen tai sen osan suojelu koskee rakennuksen
näkyviä alkuperäisiä tai niihin verrattavia rakenteita, rakennusosia
ja tarvittaessa julkisia sisätiloja. Rakennuksessa tehtävät korjaus-
työt ja muutokset eivät saa heikentää sen arvoa tai hävittää sen

Rakennuksen suojelu perustuu sen todettuun historialliseen tai
rakennustaiteelliseen arvoon sekä kaupunkikuvalliseen merkityk-
seen ja koskee julkisivujen lisäksi alkuperäisessä asussa säily-
neitä porrashuoneita. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa
tehdä korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät
rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvalli-
sia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaami-
sen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin
verrattavien rakenteiden, rakennusosien ja niiden yksityiskohtien,
materiaalien ja värien säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennus-
osia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä arkki-
tehtuuriin soveltuvalla tavalla.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei edellytä muutoksia yhdyskuntateknisen huollon
verkostoihin.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Suunnittelualue on kantakaupungin pintakallioaluetta. Alueella ja
sen läheisyydessä kallion päällä oleva täytekerros ulottuu maan-
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pintaan tai sen läheisyyteen. Olemassa oleva pihan tasaus on liki-
määrin tasolla +16,2. Olemassa oleva rakennus sijaitsee kanta-
valla maaperällä. Alueella ei tiedetä olleen sellaista toimintaa,
joka olisi aiheuttanut maaperän pilaantumista.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei edellytä pohjarakennustöitä.

Ympäristöhäiriöt

Melu ja ilmanlaatu

Suunnittelualueelle kohdistuu liikennemelua läheisten katujen ajo-
neuvoliikenteestä. Tontin itäpuolella Fredrikinkadulla on olemassa
olevat raitiokiskot, joilla ei kuitenkaan nykytilanteessa ole linjalii-
kennettä, josta aiheutuisi melua.

Suunnittelualueelle ei liikennemäärätietojen ja käytettävissä ole-
van mittausaineiston perusteella arvioida kohdistuvan sellaisia
merkittäviä ilmanlaatuhaittoja, jotka poikkeaisivat tavanomaisista
kantakaupunkimaisista ilmanlaatuolosuhteista.

Runkomelu ja tärinä

Mikäli Fredrikinkadulla alkaa uudelleen raitioliikenne, siitä aiheu-
tuu maa- ja kallioperään värähtelyä, joka voi radan läheisissä ra-
kennuksissa olla havaittavissa tärinänä tai kuultavana runkome-
luna ja aiheuttaa VTT:n suositusarvoihin nähden liian suuria run-
komelutasoja asuintiloissa.

Kaavaratkaisu

Melu ja ilmanlaatu

Kaava-alueelle kohdistuvaa liikennemelua on arvoitu mittaamalla
katuliikenteen melua, koska ajoneuvoliikenteen osalta mitoitta-
vana tilanteena on nykytilanne. Ajoneuvoliikenteen määrän ei lä-
hikaduilla arvioida kasvavan. Meluntorjunnan mitoituksessa on
varauduttu myös siihen, että raitioliikenne voi alkaa uudelleen
Fredrikinkadulla, joten melun arviointia on täydennetty raitioliiken-
teen melua mallintamalla (Tieliikennemelumittaukset, Promethor
Oy, Raportin numero: PR4927 Y01, 12.8.2019 ja Julkisivun ääne-
neristävyysselvitys, Promethor Oy, raportin numero: PR4927
R02b, 18.12.2019). Asemakaavaratkaisussa annetut äänitasoero-
vaatimukset on annettu selvitysten suositusten mukaisesti.

Äänitasoerovaatimukset on annettu sillä perusteella, että asuin-
huoneissa saavutetaan VNp 993/1992 mukaiset melutason oh-
jearvot LAeq 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä. Meluselvitysten mukaan
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raitioliikenteen ohiajoista aiheutuvat enimmäisäänitasot eivät
muodostu mitoittaviksi rakennuksen Fredrikinkadun puoleisella
julkisivulla. Selvityksen mukaan rakennuksen ylimpään eli seitse-
mänteen sisäänvedettyyn kerrokseen kohdistuu sen verran vä-
hemmän melua, että julkisivuilla riittää ääniympäristöasetuksen
mukainen 30 dB vähimmäisäänitasoerovaatimus.

Piha-alue sijoittuu suojaan liikenteen haitoilta.

Rakennuksen alimpiin kerroksiin sijoittuvat liike-, ravintola-, ja va-
paa-ajan tilojen ja asumisen yhteensovittaminen voi olla haasta-
vaa. Rakennuksen ääneneristävyyteen on kiinnitettävä erityistä
huomiota jatkosuunnittelussa.

Kaavamääräyksen mukaan asuntoja ei saa sijoittaa rakennuksen
katutasoon tai toisen kerroksen kadunpuoleisiin tiloihin. Tämä vä-
hentää altistumista liikenteen haitoille, etenkin ilman epäpuhtauk-
sille.

Runkomelu ja tärinä

Tulevaisuudessa raitioliikenne Fredrikinkadulla mitä todennäköi-
simmin alkaa uudelleen, mistä syystä kaavassa on annettu mää-
räys runkomelun ja tärinän huomioon ottamisesta Fredrikinkadun
varrelle sijoittuvan rakennuksen jatkosuunnittelussa siten, ettei
raitioliikenteen aiheuttamasta värähtelystä aiheudu asukkaille
haittaa.

Kohteen jatkosuunnittelussa on suositeltavaa varhaisessa vai-
heessa arvioida tuleviin asuinhuoneisiin kohdistuvat runkomelun
ja tärinän tasot sekä esittää mahdollisesti tarvittavat ja kohtee-
seen soveltuvat torjuntatoimet. Haitan arvioinnin tulee ensisijai-
sesti perustua VTT:n esittämiin suosituksiin maaperäisen runko-
melun ohjearvoista (avoradoilla Lprm 35 dB). Suojeltujen rakennus-
ten käyttötarkoituksen muutoksissa haitattomuutta arvioitaessa
voi olla perusteltavissa suositellusta ohjearvosta vähäiseksi tulkit-
tavissa oleva poikkeaminen, joka kuitenkin arvioidaan tapauskoh-
taisesti saadun selvityksen perusteella. Esimerkiksi kyseisessä
kohteessa perusteena saattaisi lähinnä olla suositeltua ohjearvo-
tasoa arvioitu korkeampi runkomelutaso sellaisissa asuinhuo-
neissa, joissa runkomelu ei ole kuulohavainnoin eroteltavissa sa-
man melulähteen ilmaäänestä. Raitioliikenteen runkomelun ja lii-
kennemelun enimmäisäänitason kokonaisäänitason ei tule Fredri-
kinkadun puoleisissa asuinhuoneissa tällöinkään ylittää LAFmax
45 dB.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon se, että ole-
massa olevan raitiotien vaimentaminen kaupungin toimesta ja
kustannuksin ei ole kaavassa tarkoitettu torjuntaratkaisu, vaan
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asuntojen mahdollisesti edellyttämät torjuntatoimet tulee ratkaista
tontilla rakennushankkeen toimesta.

Pelastusturvallisuus/Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Tontilla on olemassa oleva rakennus.

Kaavaratkaisu

Rakennuksen uusien toimintojen hätäpoistumisjärjestelyt hoide-
taan rakennuksen sisäisin poistumisportain ja pelastuslaitoksen
vetotikkaita hyödyntäen. Hätäpoistumisratkaisut ovat toteutetta-
vissa tontilla, ne eivät edellytä pelastuspaikkoja katualueelle. Rat-
kaisut on hyväksytetty pelastuslaitoksella.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Ky-talon rakennushistorialliset arvot on selvitetty rakennushistori-
allisessa selvityksessä (Jones Lang LaSalle Finland Oy 2019).

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa. Kaupunki saa yksityi-
sessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauk-
sia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käy-
tävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön, ilmas-
tonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen, liikenteeseen sekä yri-
tyksiin

Kaavan suojelumääräykset edesauttavat rakennusten ja lähiym-
päristön kulttuurihistoriallisten ja kaupunkikuvallisten arvojen säi-
lymistä. Kaavan toteuttaminen mahdollistaa arvokkaan rakennuk-
sen muuntamisen joustavasti eri käyttötarkoituksiin.

Kaavaratkaisu vaikuttaa siten, että alueelle voi tulla lisää opiske-
lija-asuntoja. Naapureiden asumisolosuhteet eivät muutu merkit-
tävästi kaavan toteuttamisen seurauksena.
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Kaavaratkaisu edesauttaa kestävän yhdyskuntarakenteen muo-
dostamisessa tehostamalla olemassa olevaan infrastruktuuriin lii-
tettyjen tilojen käyttöä ja toisaalta rakennusrunko säilyttämällä vä-
hennetään rakennusmateriaalin tarvetta. Autopaikaton hybridira-
kennus edistää ensisijaisesti kävelyyn ja pyöräilyyn sekä joukkolii-
kenteeseen tukeutuvaa kaupunkirakennetta.

Kaavaratkaisu vaikuttaa siten, että ydinkeskustan toimitilamäärä
voi pienentyä n. 7 000 k-m2. Tavoitetta toiminnallisesti monipuoli-
sesta ja sekoittuneesta rakenteesta toteutetaan varaamalla koh-
teen ensimmäinen kerros liiketiloiksi ja edellyttämällä asemakaa-
vassa vähintään 1 550 k-m2 liiketilaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa
toimitilojen säilyttämisen tai rakentamisen myös rakennuksen mui-
hin kerroksiin. Yksittäisille yrityksille toimitilan vähenemisellä saat-
taa olla negatiivisia vaikutuksia, mutta vaikutusten arvioidaan jää-
vän vähäisiksi muutoksen pienestä koosta johtuen.

Kaavamuutos ei oleellisesti muuta alueen liikenneratkaisuja.

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen

Asemakaava luo edellytykset melun, tärinän ja runkomelun huo-
mioivien määräysten mukaiselle jatkosuunnittelulle ja toteutuk-
selle.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-

dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.
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Yleiskaava

Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Helsingin kaupunki.

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on Kantakaupunkialu-
etta C2. C2-alue on keskusta-alue, jota kehitetään toiminnallisesti
sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilo-
jen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kau-
punkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja ka-
dulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi
toimitilaksi. Aluetta sivuaa läheltä myös Liike- ja palvelukeskusta -
alue C1. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016
mukainen.
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Ote voimassa olevasta maanalaisesta yleiskaavasta. Helsingin kaupunki.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin
pintakallioaluetta.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 7368 (vahvistettu
28.5.1976). Kaavan mukaan tontti on liikerakennusten korttelialu-
etta (AL). Asemakaavaan merkitty tontin rakennusoikeus on
4 940 k-m2.

Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontille sijoitettavan ker-
rosalan enimmäismäärä on 4 940 k-m2, mutta kiinteistörekisteriin
merkitty toteutuneen kerrosalan määrä on 8708 k-m2. Ero johtuu
vuonna 1976 vahvistetun asemakaavan merkintätavasta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-
mentin mukainen rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.
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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 2018 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 ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Auris Kaasunjakelu Oy
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston (viitesuunni-
telma) nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosi-
vuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Töö-
löläinen-lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 28.1. 15.2.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Töölön kirjastossa, osoite Topeliuksenkatu 6
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat rakennuksen suojelutar-
peisiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoi-
tustyössä siten, että rakennuksen suojelutarve määritellään ase-
makaavoituksen yhteydessä.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot
seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Auris Kaasunjakelu Oy
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 25.3.  23.4.2020

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä (HSY)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Helen Oy:n lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kau-
kolämpöjohdon sijaintiin tontilla.

Kaupunginmuseo, Helen Sähköverkko Oy ja Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä totesivat lausunnoissaan, ettei
niillä ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitet-
tyjen huomautusten johdosta.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Kaavakarttaan on tehty teknisluonteisia tarkistuksia ja muutoksia:
 kaavakarttaan on lisätty merkintä, joka osoittaa rakennus-

alan sivun, jolla rakennuksen julkisivun kokonaisääneneris-
tävyyden liikennemelua vastaan tulee olla vähintään luvun
osoittama desibelimäärä. Merkintä koskee asuinhuoneita ja
muita vastaavia lukuunottamatta kerrosta VII

 sr-3-merkintä on muutettu sr-2-merkinnäksi ja merkintää
Rakennustaiteellisesti, kulttuurihis-

toriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus.
-3-merkinnällä osoitetun rakennuksen tai sen

osan suojelu koskee rakennuksen näkyviä alkuperäisiä tai
niihin verrattavia rakenteita ja rakennusosia sekä sen julki-
sia sisätiloja. Rakennuksessa tehtävät korjaustyöt ja muu-
tokset eivät saa heikentää sen arvoa tai hävittää sen omi-

Sr-2-merkinnällä osoitetun rakennuksen tai sen osan
suojelu koskee rakennuksen näkyviä alkuperäisiä tai niihin
verrattavia rakenteita, rakennusosia ja tarvittaessa julkisia
sisätiloja. Rakennuksessa tehtävät korjaustyöt ja muutok-
set eivät saa heikentää sen arvoa tai hävittää sen ominais-
piirteitä. Rakennusta ei saa purkaa.

ei saa sijoittaa rakennuksen katutasoon

Asuntoja tai majoitushuoneita ei saa sijoittaa ra-
kennuksen katutasoon tai toisen kerroksen kadunpuoleisiin
tiloihin.

ettava rasvanerottelukaivolla ja
katon ylimmän tason yläpuolelle johdettavalla ilmastointi-

kellarikerroksen liiketilat on varustettava rasvanerottelukai-
volla ja katon ylimmän tason yläpuolelle johdettavalla il-

Katutason liiketiloissa tulee olla suuret ikkunat ja
suora esteetön sisäänkäynti kadun puolelta.
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 määr
kenteen enimmäisäänitasot huomioon ottaen siten, että

Fredrikinkadun varrella rakennuksen runkome-
lun- ja tärinäntorjunta tulee suunnitella ja toteuttaa siten,
ettei runkomelusta tai tärinästä aiheudu asukkaille haittaa.

Piha on rakennettava ja istutettava oleskelualu-
eeksi. Rakentamatta jäävät tontin-
osat, joita ei käytetä kulkuteinä tai huoltopihana, tulee ra-
kentaa ja istuttaa oleskelualueeksi.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den, alueiden käyttötarkoituksen ja korttelialueen, palveluiden,
suojelukohteiden, ympäristöhäiriöiden ja vaikutusten osalta

 kaavaselostusta on päivitetty asemakaavan kuvauksen osalta
 selostuksen liitteisiin on lisätty liitteet ympäristö-, tekniikka- ja

taloussuunnitelmista ja muista selvityksistä
 kirjoitusvirheitä on korjattu kaavakartasta.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on
neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
9.6.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12605
hyväksymistä.

Helsingissä 9.6.2020

Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö




























































































































