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§ 269
Tanssin talon asemakaavan muutosehdotus nro 12492 sekä sen 
asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia)

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Hankenumero 4866_1, 4866_3

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 

 asettaa 12.12.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12492 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 20. kau-
punginosan (Länsisatama, Ruoholahti) korttelin 20001 tonttia 5 se-
kä katu-, tori-, liikenne- ja puistoaluetta.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not.

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä.

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

  

o Kiinteistö Oy Kaapelitalo: 9.000 euroa.

  

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12492 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2017 2 (12)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/6
12.12.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Kansakoulukatu 3

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi

muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Jari Huhtaniemi. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12492 kartta, päivätty 

12.12.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12492 selostus, päivätty 

12.12.2017
5 Havainnekuva 12.12.2017
6 Tanssin Talo asemakaavan viitesuunnitelma JKMM Arkkitehdit ja Arkki-

tehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy 7.11.2017
7 Liikennesuunnitelma nro 6785, 12.12.2017
8 Kaapelipuiston ja Kaapeliaukion yleissuunnitelmaluonnos 27.10.2017, 

Nomaji maisema-arkkitehdit Oy
9 Tanssin talo asemakaava, varjotutkielma, JKMM Arkkitehdit ja Arkkiteh-

tuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy 28.9.2017
10 Kaapelitehdas, Suppea rakennushistoriaselvitys 2017, alustava 

30.9.2017, Vilhelm Helander, Juha Leiviskä arkkitehdit SAFA
11 Tanssin Talo Kaapelitehtaalla Hankesuunnitelma 12.12.2016
12 Tilastotiedot
13 Vuorovaikutusraportti 12.12.2017 ja asukastilaisuuden (5.4.2017) muis-

tio
14 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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täytäntöönpano
Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yleisten rakennusten 
korttelialuetta sekä katu-, tori-, liikenne- ja puistoaluetta. Yleisten raken-
nusten korttelialueella sijaitsee kulttuurikeskus Kaapelitehdas. Kaava-
ratkaisu mahdollistaa kulttuurikeskus Kaapelitehtaalle suunnitellun lisä-
rakennuksen sijoittamisen viereisen Kaapelipuiston alueelle. Alueen 
yleinen pysäköintialue muutetaan katuaukioalueeksi

Tavoitteena on Tanssin taloksi nimetyn tanssitaiteen ja -kulttuurin esiin-
tymis- ja harjoitustilakokonaisuuden muodostaminen Kaapelitehtaan 
yhteyteen. Tavoite edellyttää lisärakentamisen lisäksi Kaapelitehtaan 
sisäpihan kattamista ja huoltoyhteyksien muuttamista. Alueelle on 
suunniteltu yleisten rakennusten korttelialue sekä katu-, tori- ja puistoa-
luetta.

Kaapelitehtaan nykyinen rakennusoikeus 42 140 k-m² muutetaan 
63 000 k-m²:iin.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6785), jonka mukaan Kaapelitehtaan nykyinen sisäpihan kautta ohjattu 
huoltoliikenne johdetaan jatkossa pääosin Kaapelitehdasta ympäröivien 
katualueiden ja nykyisen Kaapelipuiston pohjoisosan kautta. Katu- ja 
yleisten pysäköintialueiden pysäköintipaikkojen kokonaismäärää vä-
hennetään liikennesuunnittelualueella nykyisestä 159 autopaikasta 103 
autopaikkaan.
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että esittävän 
taiteen toimintaedellytykset parantuvat. Virkistys- ja viheralueiden laa-
juus ja pysäköintipaikkojen lukumäärä pienentyvät.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin Yleiskaava 2002:n mukai-
nen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella sijaitsee kulttuurikeskus Kaapelitehdas yleisten rakennusten 
korttelialueella. Kaapelitehtaan pohjoispuolella sijaitsee vuonna 1996 
suunniteltu Kaapelipuisto (0,6 ha). Kaapelitehtaan itäpuolella oleva 
Kaapeliaukio toimii päälähestymissuuntana Kaapelitehtaalle. Aukion 
vieressä sijaitsee yleinen pysäköintialue, jolla sijaitsee 34 autopaikkaa.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1999. 

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueen. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
(4/2017, Alv 0 %) seuraavasti:

Katualueet ja Kaapeliaukio 1,8  milj. euroa
Kaapelipuisto 0,5  milj. euroa
Kunnallistekniikka 0,2  milj. euroa
Yhteensä  2,5  milj. euroa

Näiden kustannusten lisäksi arvioidaan lisärakennuksen toteuttamisen 
johdosta tehtävien kunnallisteknisten johtosiirtojen maksavan noin 0,1 
miljoonaa euroa. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.
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Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa: 

 Helen Oy 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Museovirasto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 Liikenneliikelaitos (HKL)
 pelastuslaitos
 kaupunkiympäristötoimiala
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat nykyisiin maanalaisiin tiloihin, yhdys-
kuntateknisen huollon verkostoihin, maaperään, Salmisaaren voimalai-
tokseen, Ruoholahden viheralueiden kokonaisuuteen ja puistojen pal-
velutarjontaan, yleisille alueille kohdistuviin kustannusvaikutuksiin, 
huoltoliikenteen vaikutuksiin, meluun ja tärinään sekä liikenteeseen. 
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä aihepiireistä on tehty suunnittelun edetessä selvityksiä ja annettu 
kaavamääräyksiä koskien rakennussuojelua, maanalaisia tiloja, raken-
teita ja maaperän kunnostamista.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat sijoitukseen ja rakennussuunnitteluun, rakennus-
suojeluun, liikenteeseen ja pysäköintiin, ympäristövaikutuksiin, puistoon 
sekä prosessiin. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, 
että Kaapelitehtaasta on laadittu rakennushistoriaselvitys, Tammasaa-
renkatua ei katkaista ajoneuvoliikenteeltä ja kaavaan on lisätty viher-
kattoja ja julkisivun käsittelyä koskeva kaavamääräys. Kirjallisia mielipi-
teitä saapui 15 kpl.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraa-
vilta tahoilta: 
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 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 Liikenneliikelaitos (HKL)
 pelastuslaitos
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12492 kartta, päivätty 

12.12.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12492 selostus, päivätty 

12.12.2017
5 Havainnekuva 12.12.2017
6 Tanssin Talo asemakaavan viitesuunnitelma JKMM Arkkitehdit ja Arkki-

tehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy 7.11.2017
7 Liikennesuunnitelma nro 6785, 12.12.2017
8 Kaapelipuiston ja Kaapeliaukion yleissuunnitelmaluonnos 27.10.2017, 

Nomaji maisema-arkkitehdit Oy
9 Tanssin talo asemakaava, varjotutkielma, JKMM Arkkitehdit ja Arkkiteh-

tuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy 28.9.2017
10 Kaapelitehdas, Suppea rakennushistoriaselvitys 2017, alustava 

30.9.2017, Vilhelm Helander, Juha Leiviskä arkkitehdit SAFA
11 Tanssin Talo Kaapelitehtaalla Hankesuunnitelma 12.12.2016
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12 Tilastotiedot
13 Vuorovaikutusraportti 12.12.2017 ja asukastilaisuuden (5.4.2017) muis-

tio
14 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola, Lìndén
Kymp/Hatu/Koski (laskutus)

Päätöshistoria

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 3.5.2017

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Tanssin talon asemakaavanmuutoksen oas-suunnitelmasta. Kaupun-
ginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennus-
perinnön säilyttämisen näkökulmasta, ja on päättänyt lausua hankkees-
ta seuraavaa.

Suomen Kaapelitehdas Oy vuokrasi tontin merenrannalta saadakseen 
puhelinmerikaapelille suoran lastausmahdollisuuden merikaapelihallista 
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laivaan. 1939-1943 rakennettiin ensimmäinen U:n muotoinen osa, 
1947-1948 Tallberginkadun suuntainen siipi ja 1952-1954 eteläsiiven 
itäpäätä jatkettiin. Suunnittelijana toiminut arkkitehti W. G. Palmqvist oli 
monen muunkin maamme teollisuuslaitoksen ja yhdyskunnan luotto-
suunnittelija. Kaapelitehdas saavutti kaapelituotannossa monopoliase-
man, 1960 tienoilla aloitetuista tehtaan uusista toimialoista elektroniikka 
kasvoi nopeasti ja loi pohjaa kotimaisen elektroniikka- ja tietokoneteolli-
suuden kehitykselle. 1967 yritysfuusioiden jälkeen Kaapelitehdas oli 
osa Oy Nokia Ab:tä. Nokia päätti 1985 lopettaa toiminnan Salmisaares-
sa vuoteen 1990 mennessä. Vuokratontilla sijainnut rakennus siirtyi 
kaupungin hallintaan ja tiloja ryhdyttiin vaiheittain vuokraamaan taiteili-
joille ja pienyrityksille. Kaapelitehdas siirtyi Kiinteistö Oy Kaapelin omis-
tukseen 1992. Yhtiön osakkeet omistaa Helsingin kaupunki.

Kaapelitehdas kulttuurikeskuksena syntyi paljolti Pro Kaapeli –liikkeen 
aktiivisen toiminnan ansioista. Kaapelitehtaalle on asettunut taitelijoita 
ja liiketoimintaa, joille rakennuksen karheat, joustavat teollisuustilat 
muodostavat elimellisen toiminnan lähtökohdan. Kaapelitalosta on 
muodostunut ikoninen helsinkiläinen kulttuurikeskus, joka kerää vieraili-
joita läheltä ja kaukaa monipuolisen toimintansa ja tarjontansa avulla.

Kaapelitehdas muodostaa merkkirakennuksen Helsingin Salmisaaren 
satama- ja teollisuusmaisemassa. Rakennus on asemakaavassa v. 
1999 varustettu rakennussuojelumerkinnällä sr-2, joka kohdistuu raken-
nuksen kaupunkikuvalliseen asemaan: Suojeltava rakennus. Rakennu-
sala, jolla sijaitsee kaupunkikuvan säilymisen kannalta arvokas raken-
nus. Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa ei-
kä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- ja muutostöitä jotka tär-
velevät katujulkisivujen tyyliä. Kaapelitehdas kuuluu Museoviraston ko-
koamaan Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympä-
ristöjen listaukseen RKY 2009, osana kohdetta Salmisaaren teollisuu-
salue. Kaapelitehdas omaa korkean teollisuushistoriallisen arvon. 

Tanssin talon sijoittamista suunnitellaan Kaapelitehtaan laajennuksek-
si. Uudisrakennusosa on suunniteltu tehtaan pohjoissiiven jatkeeksi 
osin puistoon ja osin Kaapelitehtaan sisäpihalle sijoittuvaksi. Kokonai-
suuden näkökulmasta uudisrakennuksen tulee saada erottuva, mutta 
samalla luontevasti kokonaisuuteen kytkeytyvä muoto. Uudisosan esi-
tetty noin 24 metrin korkeus on huomattavasti Kaapelitehdasta kor-
keampi, joka uhkaa Kaapelitehtaan kaupunkikuvallisesti hallitsevaa ho-
risontaalista asemaa. Kokonaisuudessa ensisijaista on vanhan Kaape-
litehtaan teollisuusrakennuksen monumentaalinen ilme, jonka tulee säi-
lyä kaupunkikuvallisesti hallitsevana. Tanssin talon uusi sijainti ei saa 
peittää Kaapelitehtaan sisäpihan tilaa ja näkymää, joka on karaktääri-
nen kohteelle sen tärkeänä sisääntulonäkymänä. 
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Esitetty muutos sisäpihan kattamiseksi aiheuttaa heijastusvaikutuksia 
suojeluarvoiltaan korkeaan Kaapelitehtaan rakennukseen. Teollisuus-
historiallisesta käytöstä kertovat yksityiskohdat ja laitteistot tulee muu-
toksessa huomioida ja säilyttää. Sisäpihan valaistusolosuhteet tulevat 
kattaessa muuttumaan. Sisäpihalle avautuvilta ikkunarakenteilta tullaan 
edellyttämään palo-osastointia, joka on uhka ikkunoiden säilymiselle. 
Näiden tekijöiden ratkaiseminen säilyttävien periaatteiden mukaisesti 
on edellytys ratkaisun toteutukselle.

Asemakaavoituksen yhteydessä tulee päivittää Kaapelitehtaan suojelu-
kaavan määräyksiä. Rakennuksen julkisivut kadun ja pihan puolelta tu-
lee suojella, samoin kuin teollisuushistoriallisesti arvokkaat sisätilat. 
Tällaisia sisätiloja on mm. Merikaapelihalli, jonka käytössä säilyminen 
alkuperäisessä muodossaan tulee varmentaa. 

Tanssin talon asemakaavan valmistelussa tulee varmistaa Kaapeliteh-
taan rakennus- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen, sekä raken-
nuksen toimivuuden säilyminen elävänä ja sykkivänä kulttuurikeskuk-
sena.

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 18.4.2017

HEL 2017-000285 T 10 03 03

HKL-liikelaitoksen lausunto Kaupunkisuunnitteluvirastolle koskien kan-
nanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1288–00/17. 

Länsisataman (20.ko) asemakaavan muutos, Tanssin talo.

Kyseisen alueen vieressä kulkee raitiotie, jonka aiheuttamat mahdolli-
set melu- ja tärinähaitat tulee ottaa huomioon suunnittelun yhteydessä. 
Muutostyöt eivät saa aiheuttaa häiriöitä raitioliikenteelle.

Lisätiedot
Simo Karjalainen, ratainsinööri, puhelin: 310 36888

simo.karjalainen(a)hel.fi

Kulttuurikeskus 18.4.2017

HEL 2017-000285 T 10 03 03
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Tanssin taloa koskeva hankesuunnitelma – uudisrakentaminen ja pe-
ruskorjaus Helsingin Kaapelitehtaan yhteyteen (21.12.2016b) on sekä 
valtuustostrategian että kaupungin kulttuuristrategian mukainen koko-
naisuus. 

Toteutuessaan hanke parantaa valtuustostrategian linjausten mukai-
sesti tanssitaiteen näkyvyyttä ja toimintaedellytyksiä maan pääkaupun-
gissa laajassa yhteistyössä tanssin toimijoiden kanssa. Tanssin merki-
tys on kasvanut ilmiönä ja taiteen alana. Harjoitus-, tuotanto ja esitysti-
lojen osalta tanssitaiteilijoiden työskentelyolosuhteet ovat merkittävästi 
jäljessä muiden taiteenlajien tilanteesta. Hankesuunnitelman mukainen 
Tanssin talo –hanke on suunnitelman mukaan toteutumassa laajana 
valtion, kaupungin ja alan keskeisten toimijoiden yhteistyönä. Panostus 
tanssiin lisää myös Helsingin kansainvälistä kiinnostavuutta ja on syytä 
odottaa, että tämä näkyy myös taiteenalan kansallisena ja kansainväli-
senä aseman vahvistumisena.

Hankkeen etenemisen kannalta on ollut olennaista Jane ja Aatos Erkon 
säätiön erillisrahoitus sekä valtion ja kaupungin linjaukset vuosilta 2014 
ja 2015 osallistua hankkeen rahoitukseen.

Hankesuunnitelmassa todetaan, että tanssin talon liiketoimintamallia ja 
henkilöstösuunnitelmaa tarkennetaan edelleen. Tarkoituksena on, että 
talo toimii verkostomaisesti vierailuteatterimalliin perustuen ilman omaa 
taiteellista henkilökuntaa. Kulttuurikeskus toteaa, että ilman taiteen ja 
kulttuurin avustusmäärärahojen lisäämistä on haasteellista kasvattaa 
suoraan esimerkiksi tanssin talossa toimiville tanssiryhmille suunnattuja 
avustuksia sellaisessa tahdissa, mitä uusi toimintamalli saattaisi edel-
lyttää.

Kulttuurikeskus katsoo, että tanssin talon toteuttaminen on tärkeä kult-
tuuriteko ja se tulisi toteuttaa suunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot
Veikko Kunnas, osastopäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Rakennusvirasto 18.4.2017

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1288-00/17 ja asemakaavan muu-
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toksesta, joka mahdollistaa Tanssin talon rakentamisen. Määräaika on 
21.4.2017 mennessä.

Ruoholahden täydennysrakentamiseksi on käynnissä useita kaava-
hankkeita. Hankkeiden yhteisvaikutuksia alueen viheralueisiin ja niiden 
asukkaille tarjoamiin palveluihin tulee tarkastella kokonaisuutena. Puis-
toja, leikki- ja liikuntapaikkapalveluita kavennetaan. Kampinmalmin ja 
Töölön aluesuunnitelman asukaspalautteessa leikkipalveluita pidettiin 
riittämättöminä käyttäjämääriin nähden.

Uusi rakennus on kaavaluonnoksessa sijoitettu olevaan kaupunkira-
kenteeseen Kaapelitehtaan yhteyteen, mikä voi heikentää alueen toimi-
vuutta. Tanssin talo sijaitsee keskellä nykyistä puistoa. Rakennusta 
ympäröivien viheralueiden luonne muuttuu edusaukioiksi. Tanssin talon 
huoltoliikenne ja lastauspiha sijoittuvat puistoon ja asuintalon läheisyy-
teen. Uusi rakennusmassa muuttaa Kaapelitehtaan rakennuksen sisä-
pihan ja katutilan visuaalista yhteyttä.

Hankkeen kustannusvaikutuksista yleisiin alueisiin on tehtävä kattava 
vaikutusten arviointi hankeohjelmineen. Erityisesti on kiinnitettävä huo-
miota puiston kustannuksiin.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä toimivat aluesuunnittelija Anu Kiis-
kinen ja suunnitteluinsinööri Olli Haanperä.

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 11.4.2017

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Länsisataman (20.ko) asemakaavan muutos, Tanssin talo

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Vanhoja porakonekai-
rauksia suunnittelualueelta löytyy noin 20 m välein. Kallionpinta on ha-
vaittu noin 0,6…4,7 m syvyydellä maanpinnasta. Osittain rakennuspai-
kan alapuolelle sijoittuvat Salmisaaren voimalaitoksen kivihiilivarastot ja 
hiilenkuljetustunnelit, jotka on huomioitava jatkosuunnittelussa. Lupa 
kalliotilojen päällä louhimiselle on pyydettävä Heleniltä ja louhintasuun-
nitelmat on hyväksytettävä geoteknisellä osastolla.

Lisätiedot
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Markku Savolainen, vs. geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 71368
markku.savolainen(a)hel.fi


