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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kojamo Oyj:n ja
Lakewood Oy:n kaupungilta ostamaa Metropolian tonttia ja kiin-
teistöjä. Entisen Metropolian ammattikorkeakoulurakennusten si-
jainti on näyttävällä paikalla Hietalahden torin kupeessa. Opetus-
toiminnan muutettua rakennuksista Myllypuroon uudelle Metropo-
lian kampusalueelle, korttelin käyttötarkoitusta ollaan muutta-
massa hotelli-, asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Teknillisen kor-
keakoulun entisen päärakennuksen käyttötarkoitus muutetaan ho-
tellikäyttöön ja sen yhteyteen tutkitaan lisärakentamista. Vanhan
ja uuden kemian rakennuksen sekä Bulevardi 29:n rakennuksen
käyttötarkoitus muutetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Ra-
kennukset tullaan suojelemaan asemakaavalla.

Tavoitteena on suojella kaavalla vanhat rakennukset, edistää
uutta ja laadukasta asuntotuotantoa, kehittää keskustan elinvoi-
maisuutta sekä mahdollistaa monipuolisia sijaintipaikkoja yrityk-
sille.

Uutta asuntokerrosalaa on 6 365 k-m2 ja toimitilakerrosalaa on 17
850 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 140.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että ra-
kennusten kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja kaupunki-
kuvalliset arvot säilyvät ja alueelle tulee lisää palveluja sekä asun-
toja.

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

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa kulttuurihistori-
allisesti merkittävien rakennusten säilymisen edellytyksiä mahdol-
listamalla rakennukseen uutta käyttöä. Kaavaratkaisun tavoit-
teena on myös suojella kaavalla vanhat rakennukset.

Kaavalla mahdollistetaan rakennusten käyttötarkoituksen muutos
yleisistä rakennuksista hotelli-, asuin-, liike- ja toimistoraken-
nukseksi, hotellirakennuksen laajentaminen sisääntuloaulalla ja
siipirakennuksilla sekä rakennusten ullakkokerrosten muuttami-
nen kerroksiksi.
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Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että uutta ja laadukasta asuntotuotantoa ediste-
tään, keskustan elinvoimaisuutta kehitetään ja yrityksille mahdol-
listetaan monipuolisia sijaintipaikkoja.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 12 333 m2.

Kaavaratkaisun myötä tontin rakennusoikeus kasvaa (nykyisen
kiinteistörekisteriin osoitetun kerrosalan suhteen) Teknillisen kor-
keakoulun entisen päärakennuksen siipiosien korotuksella sekä
täydennysrakennettavilla uusilla siipirakennuksilla sekä uuden ja
vanhan kemian rakennuksen lisäkerroksella yhteensä 3 844 k-m2.
Muiden rakennusten rakennusoikeus ei muutu nykyisestä. Koko
kaava-alueen rakennusoikeus on 24 215 k-m2.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Bulevardin päässä, Hietalahdentoria hallitseva korttelikoko-
naisuus on vuodesta 1877 toiminut teknillisen opetuksen keskitty-
mänä. Kokonaisuus käsittää neljä rakennusta; Hietalahdentorin
laidalla olevan Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen,
Bulevardi 29:n rakennuksen, korttelin sisäosassa olevan tiilisen
vanhan kemian rakennuksen sekä pitkänomaisen uuden kemian
rakennuksen.

Teknillisen korkeakoulun entinen päärakennus on käynyt läpi
kolme suurta muutosvaihetta. Alkuperäinen uudisrakennus val-
mistui vuonna 1877 arkkitehti Frans Anatolius Sjöströmin suunnit-
telemana. Sitä laajennettiin vuonna 1905 arkkitehti Gustaf Nyströ-
min suunnitelmien mukaan. Nykyisen ulkomuotonsa rakennus sai
vuonna 1928 valmistuneen korotuksen yhteydessä, jonka piirsi
arkkitehti Armas Lindgren. Teknillisen korkeakoulun muutettua
Otaniemeen vuonna 1964, siirtyivät rakennukset suurimmalta osin
Helsingin teknillisen oppilaitoksen (HTOL) käyttöön. Rakennuksen
viimeinen käyttäjä oli Metropolia ammattikorkeakoulu. Pääraken-
nus on käynyt läpi useita laajennusvaiheita ja se on varsin kerros-
tunut. Jokaisen arkkitehdin kädenjälki näkyy yhä rakennuksessa.
F. A. Sjöströmin alkuperäinen rakennus on ympäröity laajennus-
osilla, mutta erottuu vielä selkeästi sekä ulko- että sisätiloissa.
Gustaf Nyströmin laajennuksessa osia purettiin 1920-luvun koro-
tuksen yhteydessä ja kirjastosiipi pommitusten tuhojen jälkeen.
Jäljellä on mahtavat torisiivet, jotka seuraavat alkuperäistä uusre-
nessanssityyliä. Armas Lindgrenin 1920-luvulla suunnittelema ko-
rotus antoi rakennukselle nykyisen ulkomuotonsa. Lindgrenin tyyli
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myös erottuu selkeämmin aiemmista osista. Suurehkoja muutok-
sia tehtiin myös sotien pommitusten jälkeen, jolloin vinteille raken-
nettiin opetustiloja. Monia alkuperäisiä piirteitä on jäljellä ja raken-
nus on säilyttänyt sekä tilahahmonsa että tähän päivään asti käyt-
tötarkoituksensa. Sisätilojen materiaaleja on laajasti uusittu vii-
meistään 1990-luvun peruskorjauksessa. Uudempien sisustusele-
menttien ja modernin tekniikan keskellä on jätetty myös vanhoja
kalusteita ja rakennusosia. Tällaisia piirteitä ovat muun muassa
kattojen holvaukset ja neljännen kerroksen säilyneet lautalattiat.
Eri rakennusvaiheet erottuvat toisistaan selkeästi. Tämän näkee
osittain julkisivuista, mutta etenkin sisätilojen materiaaleissa ja
muodoissa.

Teknillisen korkeakoulun monumentaalisen entisen päärakennuk-
sen edustalla on istutettu piha-alue (Svante Olsson, 1902) joka on
aidattu kadusta. Piha rakennettiin rakennuksen suurikokoisten
laajennusten valmistumisen jälkeen. Pihalla on nurmialueita, yk-
sittäispensaita ja pensasryhmiä, sekä kukkivia pienpuita ja suuri-
kokoisia jalopuita. Suunnitelmassa oli lisäksi symmetrisesti kaksi
koristeellista istutusaluetta. Sommitelmaan kuului oleellisesti mie-
lenkiintoinen kasvilajisto sekä kadun reunalla olevat ja pääsisään-
käynnille johtavat monimuotoiset kiveykset. Osa kiveyksistä ja
puustosta on hävinnyt. (Bulevardin ympäristöhistoriallinen selvi-
tys, s.87)

Osoitteeseen Bulevardi 29 valmistui palvelurakennus vuonna
1878, vuosi entisen teknillisen korkeakoulun päärakennuksen val-
mistumisen jälkeen. Arkkitehtina oli myös päärakennuksen suun-
nitellut F. A. Sjöström. Toisin kuin tontin muut rakennukset, raken-
nusta ei rakennettu koulurakennukseksi, vaan sen käyttötarkoitus
oli asuinrakennus. Rakennus muutettiin 1800-luvun lopulla kuiten-
kin valtion virastokäyttöön ja 1950-luvulla opetuskäyttöön. Viime
aikoina rakennuksessa on toiminut Metropolia-ammattikorkeakou-
lun hakijapalvelupiste sekä kirjasto. Bulevardi 29:n rakennus
edustaa hyvin varhaista kaupunkikivitalorakentamista Helsingissä.
Ulkomuodoltaan rakennus poikkeaa ympäristöstään melkein kuu-
tiomaisen muotonsa ansiosta. Rakennus yhdistyy tyylillisesti ja
ajallisesti päärakennuksen ensimmäiseen osaan, vaikka onkin
muodoltaan ja tilahahmoltaan täysin erilainen. Ulkomuodoltaan
hyvin säilynyttä rakennusta on peruskorjattu useaan otteeseen ja
sisätilamuutoksia on tehty runsaasti.

Korttelin sisäosaan sijoittuva punatiilinen rakennus valmistui
vuonna 1899 Kemian laboratoriorakennukseksi. Arkkitehtina oli
Onni Tarjanne, joka myös suunnitteli laboratorion laajennuksen
vuonna 1921. Rakennuksessa oli Teknillisen korkeakoulun ke-
mian laboratorioita sekä opetus- ja työtiloja. Viime aikoina raken-
nus toimi Metropolia ammattikorkeakoulun opetus- ja työhuoneti-
loina. Vanha kemian rakennus rakennettiin alkuperäisen kemian
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laboratoriorakennuksen laajennuksena, johon se yhdistyi kulkusil-
lalla. Vanhin laboratoriorakennus kuitenkin tuhoutui sodassa ja
sen paikalle valmistui vuonna 1949 nykyinen uuden kemian ra-
kennus. Punatiilinen vanha kemian rakennus tuo mielenkiintoisen
kerrostuman korttelin rakennuskokonaisuuteen. Se erottuu muista
rakennuksista julkisivumateriaaliltaan ja hahmoltaan. Rakennuk-
sen sisätiloja on korjattu talvisodan pommituksissa syttyneen tuli-
palon jälkeen, lisäksi se on peruskorjattu 1980-luvulla.

Uuden kemian rakennuksen suunnitteli arkkitehti Johan Sigfrid
Sirén ja se valmistui vuonna 1949. Rakennus edustaa pelkistet-
tyä, rationaalista modernismia. Rakennus suunniteltiin Teknillisen
korkeakoulun korttelin keskelle, jatkosodan pommituksen jäljiltä
purettujen rakennusten paikalle. Rakennus toimi Teknillisen kor-
keakoulun kemian laboratorio-ja opetustiloina. Viime aikoina ra-
kennus toimi Metropolia ammattikorkeakoulun opetus- ja työhuo-
netiloina. Uusi kemian rakennus on ollut korttelikokonaisuuden
uusin osa. Se sijoittuu Teknillisen korkeakoulun entisen pääraken-
nuksen taakse ja siihen nähden symmetrisesti. Uusi kemia yhdis-
tyy vanhan kemian rakennukseen rappukäytävän ja kellarin väli-
tyksellä. Kellarista on kulkuyhteys päärakennukseen. Uuden ke-
mian rakennuksen julkisivut ja ulkoarkkitehtuuri ovat alkuperäi-
sessä asussaan. Ikkunat ovat alkuperäiset. Uuden kemian sisäti-
lojen tilahahmo on säilynyt pääosin alkuperäisenä. Huonetiloissa
on lisätty kuitenkin väliseiniä ja kalustusta on uusittu. Aula- ja por-
rashuonetilat ovat säilyneet hyvin.

Rakennukset ja tontti ovat yksityisomistuksessa.

Voimassa olevassa asemakaavassa nro 2398 (vahvistettu
1.6.1945) alue on merkitty yleisen rakennuksen tontiksi. Raken-
nuksia ei ole suojeltu kaavassa.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on kantakaupunkia C2.

Suunnittelualue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä. Bulevardi 29 kiinteistö sekä Teknillisen kor-
keakoulun entinen päärakennus kuuluvat Museoviraston RKY
2009 -kohdeluetteloon Esplanadi-Bulevardi. Alue kuuluu maakun-
nallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön Helsingin empire-
keskusta ja kivikaupunki. Suunnittelualue kuuluu maisemakulttuu-
rin kannalta tärkeään julkisten rakennusten, työpaikka-alueiden ja
laitosten ympäristöön. Lisäksi suunnittelualueen viereiset Hieta-
lahdentori ja Bulevardi ovat arvoympäristöä. Hietalahdentori on
Helsinginniemen keskeisiä historiallisia toritiloja ja Bulevardi puis-
tokatuja. Hietalahdentori on maisemakulttuurin kannalta tärkeä
aukio ja Bulevardi tärkeä puistokatu.
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Hotellirakennusten korttelialue (KH)

Asemakaavamuutoksella Hietalahden torin laidalla sijaitseva Tek-
nillisen korkeakoulun entinen päärakennus on tarkoitus muuttaa
hotellikäyttöön tutkimalla sen yhteyteen myös lisärakentamista.
Kaavamuutos mahdollistaa uusien siipirakennusten, lasisen aulan
sekä paviljongin rakentamisen. Rakennuksen nykyisiä siipiosien
kattoja on mahdollista korottaa metrillä, jotta nykyinen ullakkoker-
ros voidaan muuttaa kerrokseksi. Kaavaratkaisun myötä raken-
nusoikeus kasvaa 4 710 k-m2 ja koko tontin rakennusoikeus on
17 700 k-m2.

Hotellin huolto tullaan järjestämään Lönnrotinkadun puolelta sisä-
pihalta. Hotellin saattoliikenne osoitetaan Hietalahdentorin puo-
lelta Abrahaminkadulta.

Teknillisen korkeakoulun entinen päärakennus suojellaan kaa-
valla.

Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

Korttelialue käsittää Hietalahdentorin laidalla olevan Teknillisen
korkeakoulun entisen päärakennuksen sisäpihan puolella sijaitse-
vat Bulevardi 29 rakennuksen, korttelin sisäosassa olevan tiilisen
vanhan kemian rakennuksen sekä pitkänomaisen uuden kemian-
rakennuksen.

Tontti muutetaan asemakaavamuutoksella asuin- liike- ja toimitila-
käyttöön. Vanhan ja uuden kemian rakennuksen sekä Bulevardi
29:n käyttö muutetaan asuin-, liike-ja toimitilakäyttöön. Asema-
kaavamuutos mahdollistaa ullakkokerroksen muuttamisen asuin-
kerrokseksi. Kaavaratkaisun myötä tontin rakennusoikeudeksi tu-
lee 6 515 k-m2.

Vanhat rakennukset suojellaan kaavalla.

Liikenne

Lähtökohdat

Asemakaavoitettavan tontin ympäröivien katujen liikennemäärät
ovat nykyisin Bulevardilla noin 7 300 ajon./vrk, Lönnrotinkadulla
noin 8 100 ajon/vrk ja Abrahaminkadulla noin 4 200 ajon/vrk. Hel-
singin katuverkossa Lönnrotinkatu toimii alueellisena kokoojaka-
tuna ja Bulevardi paikallisena kokoojakatuna. Abrahaminkadun
katuluokka on tonttikatu.
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Kaavaratkaisu

Uuden asemakaavan mukainen maankäyttö ei merkittävästi lisää
alueen liikennettä. Hotellin toiminnat edellyttävät saattotilan järjes-
tämistä takseille ja turistibusseille Hietalahdentorin puolelta Abra-
haminkadulta. Huoltoajojärjestelyiden tulee vastata toiminnan laa-
juutta ja ne sijoitetaan tontille. Asemakaavaehdotuksessa huolto-
liikenne on suunniteltu Lönnrotinkadun suunnasta sisäpihalle.
Huoltoajon saa järjestää toisen tontin kautta. Rakennusten väli-
nen piha-alue tulee suunnitella siten, että piha-alueille mahdollis-
tetaan pelastustie. Piha-alueen suunnittelussa tulee huomioida
pelastuskaluston vaatimukset. Pelastuskulkuneuvojen pääsy kort-
telin sisäosiin vaatii muutoksia kadunvarsipysäköintiin.

Autopaikkojen määrä asuntokerrosalaa kohden on vähintään 1
ap/ 150 k-m2. Hotellien autopaikkojen maksimimäärä on 1 ap /
350 k-m2. Muiden toimintojen osalta noudatetaan 28.2.2017 hy-
väksyttyjä laskentaohjeita. Pysäköintipaikat tulee osoittaa tontin
ulkopuolelta lähialueen pysäköintilaitoksista tai maanalaisista py-
säköintitiloista.

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärän sijoittamisesta tontille on
määrätty kaavassa 1 pp / 30 m2 asuntokerrosalaa tai 3 pp /
asunto. Näistä vähintään 75 % tulee sijaita pihatasossa olevassa
ulkoiluvälinevarastossa tai esteettömän ja sujuvan yhteyden
päässä rakennuksessa. Liike- tai toimistokerrosalaa kohden pol-
kupyöräpaikkoja tulee sijoittaa tontille vähintään 1 pp / 50 m2. Ho-
tellin osalta polkupyöräpaikat määritetään tapauskohtaisesti.
Näistä vähintään 50 % tulee sijaita katetussa ja lukittavissa ole-
vassa tilassa. Kiinteistön sisäpiha on vuorokauden ympäri lukit-
tuna, jolloin sisäpiha toimii hyvin pyörien turvallisena säilytyspaik-
kana.

Palvelut

Lähtökohdat

Kampissa on monipuoliset julkiset ja kaupalliset lähipalvelut, jotka
sijoittuvat kaava-alueen välittömään läheisyyteen. Lisäksi kanta-
kaupungin liikekeskustan palvelut ovat noin kilometrin päässä
kaava-alueesta. Matkaa Kampin metroasemalle on noin 500 met-
riä ja rautatieasemalle noin kilometri. Bulevardin ja Lönnrotinka-
dun varrella on kaupallisia palveluita, joista suuri osa sijoittuu ra-
kennusten kivijalkoihin.

Kaava-alueen rakennukset ovat toimineet koulurakennuksina.
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Kantakaupungin alueella pyritään yleiskaavan tavoitteiden mukai-
sesti rajoittamaan kadunvarsien ja rakennusten ensimmäisten
kerrosten liike-, myymälä- ja toimitilojen muuttamista asunnoiksi.

Kaavaratkaisu

Kaava mahdollistaa palveluiden kuten hotelli- ja ravintolatoimin-
nan sekä liike- ja toimitilojen sijoittumisen kaava-alueelle.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Suunnittelualue on rakennettua ympäristöä. Varsinaista luonnon-
ympäristöä ei suunnittelualueella ole. Korttelin alueella sijaitsee
kuitenkin suurikokoisia vanhoja puita, joilla on merkitystä niin
luonnon monimuotoisuuden kuin kaupunkikuvan kannalta tiiviisti
rakennetulla kantakaupungin umpikorttelialueella.

Kaavaratkaisu

Nykyistä korttelia täydennysrakennetaan, joten osa vanhoista
puista joudutaan kaatamaan. Tontin 26 Teknillisen korkeakoulun
entisen päärakennuksen ja Bulevardi 29 edusaukion puuistutuk-
set velvoitetaan kaavassa ennallistamaan alkuperäisen suunnitel-
man perusajatuksen mukaisesti.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kortteli käsittää nykyisin vanhat koulurakennukset ja niihin liitty-
vän pienimuotoiset ulkoalueet.

Kaavaratkaisu

Nykyistä korttelia täydennysrakennetaan. Tavoitteena on ekologi-
sesti kestävä ja viihtyisä korttelirakenne. Suunnittelualueella tulee
välttää vettä läpäisemättömiä pintamateriaaleja ja suosia huleve-
siä pidättäviä rakenteita. Alue on hyvin saavutettavissa julkisella
liikenteellä.



13 (26)

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Kiinteistön rakennuksista Teknillisen korkeakoulun entinen päära-
kennus ja Bulevardi 29 on suojeltu 19.8.1980 asetuksella valtion
omistamien rakennusten suojelusta (480/1985). Kyseessä on ra-
kennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti huomattavan arvo-
kas, osin erittäin hyvin säilynyt ja kerroksellinen kokonaisuus, joka
sijaitsee kaupunkirakenteellisesti merkittävällä paikalla. Suojelu
on edellyttänyt rakennusten aktiivista hoitoa, kunnossapitoa ja
restaurointia niin, että kulttuurihistoriallinen arvo säilyy tai koros-
tuu. Suojelupäätös ei sisällä erityisiä määräyksiä tai suojelun koh-
dentamista, joten rakennukset ovat kokonaisuudessaan suojeltuja
niin ulkoasultaan kuin sisätiloiltaan. Koska rakennukset ovat siirty-
neet pois valtion omistuksesta ensiksi Helsingin kaupungille
(30.1.1995) ja edelleen yksityiselle taholle, on ELY-keskus saatta-
nut vireille kyseisten rakennusten suojelun rakennusperinnön suo-
jelemisesta annetun lain (498/2010) eli rakennusperintölain no-
jalla. Asetuksen nojalla tehty suojelupäätös on voimassa, kunnes
Uudenmaan ELY-keskus tekee uuden rakennussuojelupäätök-
sen. Lisäksi ELY -keskus on omasta aloitteestaan esittänyt tutkit-
tavaksi samalla kiinteistöllä sijaitsevien kahden muun rakennuk-
sen eli vanhan ja uuden kemian suojelua rakennusperintölainno-
jalla. Museovirasto on 5.4.2016 antanut ELY-keskukselle suojelu-
asiassa lausunnon, jossa määritellään kiinteistön rakennusten ja
lähiympäristön suojelutavoitteet. Tätä taustaa vasten määritellään
ja arvioidaan myös asemakaavassa toteutettava suojelutaso.

Kaavaprosessin edetessä arvioidaan, riittääkö asemakaavassa
määriteltävä suojelu vai onko tarve käyttää rakennusperintölakia.
Museovirasto on tähän asti pitänyt tavoitteena rakennusperintöla-
kiin perustuvaa suojelua.

Hietalahden torin laidalla oleva Teknillisen korkeakoulun entinen
päärakennus sekä Bulevardi 29 kuuluvat valtakunnallisesti merkit-
tävän rakennetun kulttuuriympäristön Esplanadi Bulevardi (RKY
2009) rajaukseen. Vanhan ja uuden kemian rakennuksia ei ole si-
sällytetty rakennushistoriallisesti merkittäviin kulttuuriympäristön
alueisiin ja niitä ei ole mainittu valtioneuvoston suojelupäätök-
sessä 480/85 päärakennuksen ja Bulevardi 29:n yhteydessä. Ke-
mian rakennukset ovat kuitenkin Bulevardin arvoympäristöä. Alue
kuuluu lisäksi maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäris-
töön Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki.

Bulevardin alueesta on tehty ympäristöhistoriallinen selvitys.

Alueen arvot (YHS, s.92-95)
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Alkuperäisyysarvo:
Korttelin rakennukset kuuluvat J. A. Ehrenströmin 1800-luvun al-
kupuolelta periytyvän asemakaavaratkaisun puistojen, katujen ja
niitä ympäröivien rakennusten muodostamaan kokonaisuuteen,
Bulevardiakselin sommitelmaan.

Arkkitehtoninen/maisema-arkkitehtoninen arvo:
Polyteknisen instituutin edustalla oleva piha-alue on Svante Ols-
sonin suunnittelema ja sen sommitelma ja kasvillisuus ovat osit-
tain säilyneet.

Kasvilajistollinen arvo:
Bulevardiakselin sommitelmaan kuuluvan entisen Polyteknisen
instituutin edustan istutetulla alueella on kasvierikoisuuksia, kuten
suureksi kasvaneet kartiojalavat.

Kaavaratkaisu

Rakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen on edellyttänyt
huolellista ja ennakoivaa suunnittelua, jotta uudet toiminnat on
voitu sovittaa rakennusten arvokkaisiin ominaispiirteisiin sisätilo-
jen, ulkoarkkitehtuurin ja kaupunkikuvan kannalta. Teknillisen kor-
keakoulun entisen päärakennuksen muuttaminen hotelliksi tulee
vaatimaan standardiratkaisuja kaihtavaa näkemystä.

Asemakaavassa on mahdollistettu Teknillisen korkeakoulun enti-
sen päärakennuksen korottaminen ja täydentäminen uusilla siipi-
rakennuksilla. Rakennuksen arvojen säilyminen ja kokonaisuuden
kaupunkikuvan ja arkkitehtuurin laatu varmistetaan kaavamäärä-
yksin. Laajennuksen suunnittelussa tulee huolehtia yksityiskohtai-
sesti nykyisen rakennuksen arkkitehtuurin ja aseman säilymisestä
sekä soveltuvuudesta Bulevardin, Hietalahdentorin ja Lönnrotin-
kadun kaupunkikuvaan. Tämä on edellyttänyt yksityiskohtaista
kaavaratkaisua pitkälle vietyine viitesuunnitelmineen, jotta kaavoi-
tuksessa voidaan varmistaa volyymien, mittakaavan ja arkkiteh-
tuurin soveltuvuus olevaan rakennukseen ja yhteen Helsingin
merkittävimmistä arvoympäristöistä.

Museovirasto ja Uudenmaan ELY-keskus ovat osallistuneet viite-
suunnitelmien ohjaukseen ja asemakaavan laadintaan. Suojelu-
kaavamääräykset on laadittu yhteistyössä ko. tahojen kanssa.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu val-
miiksi.



15 (26)

Teknillisen korkeakoulun vanhassa päärakennuksessa sijaitsee
aluetta palveleva muuntamotila.

Hankkeita kehotetaan varautumaan erillisviemäröinnistä luopumi-
seen.

Kaavaratkaisu

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ei edellytä muutoksia tai
lisärakentamista yhdyskuntateknisen huollon järjestelmiin.

Muuntamotilaan liittyvistä muutoksista on sovittava verkonhaltijan
kanssa.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin +4.5
+8.2. Maanpinnan topografia on pääosin tasainen. Kaava-alueen
pohjoisosa sijaitsee kitkamaa alueella ja eteläosa savialueella,
jonka päällä on täytemaakerros. Täytemaakerroksen paksuus tek-
nillisen korkeakoulun vanhan päärakennuksen länsipuolella vaih-
telee välillä noin 1-3 m. Täytteen laadusta ei ole tarkkaa tietoa.
Saven paksuus on noin yksi metri. Maapeitteen paksuus alueella
vaihtelee välillä noin 1-18 m. Kallio on lähellä maanpintaa alueen
pohjoisosassa, Lönnrotinkadun ja Abrahaminkadun risteysalu-
eella. Kallionpinta viettää etelään päin. Vanhan korkeakoulura-
kennuksen tontilta ei ole pohjatutkimustietoa.

Pohjavedenpinnan korkeusasema tontin eteläpuolella on vaihdel-
lut välillä +0.8  +1.3. Aleksanterin teatterin eteläpuolella orsive-
den pinta on havaittu tasossa noin +5.0.
Alue sijaitsee tiiviisti rakennetussa ympäristössä, joka tuo reuna-
ehtoja uudisrakennusten kaivannoille ja perustusrakenteille. Alu-
een lähiympäristössä ei sijaitse puupaaluilla perustettuja raken-
nuksia.

Alueelta ei ole tiedossa sellaista toimintaa, josta on erityistä syytä
epäillä voineen aiheutua maaperän pilaantumista. Alue on ollut
pitkään käytössä ja sijainnut teollisen toiminnan ja liikenteen vai-
kutuspiirissä. Maaperää on vanhoilla alueilla aiemmin saatettu
muokata sekalaisella täyttöaineksella. Aiempaan oppilaitoksen
toimintaan on kuulunut pienimuotoista kemikaalien, koneiden ja
laitteiden käyttöä ja varastointia.
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Kaavaratkaisu

Hankkeesta Teknillisen korkeakoulun vanha päärakennus on laa-
dittu alustava rakennettavuusarvio.

Alustavan arvion mukaan uudisrakennukset on perustettavissa
tontin etelä- ja keskiosalla tukipaaluilla kallion tai kantavan maa-
kerroksen varaan ja tontin pohjoisosissa suoraan kallion varaan.
Rakennusten perustamistavan ja pohjarakenteiden suunnittelu
tehdään tarkempien pohjatutkimusten perusteella

Rakennuksen Lönnrotinkadun varrella sijaitseva lisärakennuksen
rakentaminen vaatii louhintaa. Louhinta tulee suunnitella ja toteut-
taa siten, ettei sillä aiheuteta haittaa ympäröiville rakenteille.

Kohteen Lönnrötinkatua, Bulevardia sekä Abrahaminkatua vasten
rakennettavat kellaritilat vaativat työnaikaisen tuennan rakentami-
sen. Maanalaiset rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten,
että yleisten alueiden rakenteiden purku-, huolto- ja peruskorjaus-
toimenpiteet on mahdollista suorittaa.

Päärakennuksen länsipuolelle, Hietalahdentoria ja Abrahaminka-
tua vasten rakennettaessa tulee mahdollistaa maanalaisten tilojen
toteuttamisen Hietalahdentorin ympäristöön.

Uudisrakennusten perustukset tulee yhteensovittaa olevien raken-
teiden kanssa. Korttelissa sijaitsevien rakennuksen perustusra-
kenteiden vahvistustarve tulee selvittää.

Pohja- ja orsiveden pinnan tasoa ei saa laskea. Pohjaveden alai-
set rakenteet tulee toteuttaa vedenpaine-eristettyinä. Työaikaises-
ta pohja- ja orsiveden alennuksesta ei saa aiheutua haittaa ole-
massa oleville rakenteille.

Alueella ei ole tiedossa varsinaista maaperää pilaavaa toimintaa,
mutta pilaantuneisuuden esiintymismahdollisuuteen on kuitenkin
syytä varautua. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota sellaisiin
tiloihin, joissa on käsitelty tai varastoitu kemikaaleja tai koneita ja
laitteita siten, että haitta-aineita on saattanut kulkeutua alapohja-
rakenteisiin ja edelleen maaperään. Tilat tulee tarvittaessa kun-
nostaa uuteen käyttötarkoitukseen soveltuviksi. Mikäli alueella to-
detaan rakentamisen yhteydessä maaperän pilaantuneisuuteen
tai jätteen esiintymiseen viittaavaa, on viipymättä otettava yhteyttä
Helsingin kaupungin ympäristöpalveluun maaperän pilaantunei-
suudesta vastaavaan yksikköön.
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Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Melu ja ilmanlaatu:
Kaava-alueelle aiheutuu liikennemelua läheisten katujen etenkin
Bulevardin, Lönnrotinkadun, Hietalahdenkadun ja Abrahaminka-
dun ajoneuvoliikenteestä sekä Bulevardin raitioliikenteestä.

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

Runkomelu ja tärinä:
Bulevardilla kulkeva raitiotieliikenne aiheuttaa maa- ja kalliope-
rään värähtelyä, joka voi radan läheisissä rakennuksissa olla ha-
vaittavissa tärinänä tai kuultavana runkomeluna. Kaava-alueelta
on laadittu erillinen selvitys (Maaliikenteen tärinä- ja runkomelu-
selvitys, Bulevardi 29, Raportti 20109.2a, Helimäki Akustikot Oy,
25.3.2020), jonka perusteella on arvioitu kaava-alueelle kohdistu-
via runkomelu- ja tärinävaikutuksia. Laadittu selvitys perustuu
kohteessa suoritettuihin värähtely- ja äänitasomittauksiin.

Bulevardi 29:ssä tehdyissä mittauksissa rakennuksen todettiin
täyttävän uudisrakentamiselle sovellettavan tärinän ohjearvotason
0,3 mm/s. Raitioliikenteen aiheuttaman runkomelutason Lprm ar-
vioitiin äänitasomittarin ja etäisyysvaimennuksen perusteella ole-
van suurimmillaan rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa noin
35-38 dB. Uudisrakentamiselle sovellettavaan ohjearvotasoon
(Lprm 35 dB) nähden vähäinen ylitys kohdistuu Bulevardin varren
huoneisiin. Näissä tiloissa merkittävämpi saman melulähteen ai-
heuttama äänitaso aiheutuu kuitenkin ikkunoiden kautta tulevana
ilmaäänenä.

Kaavaratkaisu

Melu:
Kaava-alueelle kohdistuvasta liikennemelusta on laadittu melusel-
vitykset (Meluselvitys Bulevardi 29, Helimäki Akustikot Oy, lau-
sun-to 20109.1, 6.2.2020, Meluselvitys Abrahaminkatu 1, Heli-
mäki Akustikot Oy, lausunto 20202.2a, 27.3.2020, Meluselvitys
Lönnrotinkatu 43 ja Bulevardi 31 Helimäki Akustikot Oy, lausunto
20203.2a, 27.3.2020), joihin asemakaavaehdotuksen melutilan-
teen arviointi perustuu.

Rakennusten Bulevardin ja Lönnrotinkadun suuntaisille julkisi-
vuille on annettu asuin- ja majoitushuoneita koskien äänitasoero-
vaatimukset. Ne on annettu sillä perusteella, että asuin- ja majoi-
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tustioissa saavutetaan VNp 993/1992 mukaiset melutason ohjear-
vot LAeq 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä. Meluselvitysten mukaan
raitioliikenteen ohiajoista aiheutuvat enimmäisäänitasot eivät
muodostu mitoittaviksi rakennusten julkisivuilla.

AL-korttelialueelle on osoitettu kaksi leikki- ja oleskelualueeksi
osoitettua alueen osaa. Näistä pohjoisempi sijoittuu rakennusten
muodostamaan melukatveeseen ja melutasot ohjearvot alittuvat
selvästi. Eteläisemmällä le-alueella melutason ohjearvo ylittyy
osittain. Tästä syystä kaavassa on annettu jatkosuunnittelua oh-
jaava määräys leikkiin ja oleskeluun käytettävien piha-alueiden
sijoittamisesta ja tarvittaessa suojaamisesta siten, että melutason
ohjearvoja ei ylitetä.

Runkomelu ja tärinä:
Kaavassa on annettu määräys runkomelun ja tärinän huomioon
ottamisesta Bulevardin varteen sijoittuvien rakennusten jatko-
suunnittelussa siten, ettei raitioliikenteen aiheuttamasta värähte-
lystä aiheudu asukkaille haittaa. Uudisrakentamista vastaavan li-
särakentamisen osalta tulee jatkosuunnittelussa tarvittaessa ta-
vanomaisin suunnitteluratkaisuin varmistaa, ettei sovellettavat
runkomelun ja tärinän ohjearvotasot ylity majoitushuoneissa. Ole-
massa olevien suojeltujen rakennusten osalta, joissa käyttötarkoi-
tusta muutetaan, voidaan haitattomuutta arvioitaessa ottaa huo-
mioon runkomelun erottuvuus ilmaäänestä ja muusta taustame-
lusta. Raitioliikenteen aiheuttaman runkomelun ja liikennemelun
enimmäisäänitasojen kokonaisäänitason ei tule Bulevardin puolei-
sissa asuinhuoneissa tällöinkään ylittää LAFmax 45 dB vaati-
musta. Bulevardin ja Abrahaminkadun kulmassa sijaitsevan ole-
massa olevan rakennusosan kohdalta on suositeltavaa jatkosuun-
nittelun varhaisessa vaiheessa mittauksin tarkistaa ja tarkemmin
arvioida tuleviin majoitushuoneisiin kohdistuvat runkomelun ja tä-
rinän tasot.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Asemakaavanmuutos koskee aikaisemmin koulutus- ja opetus-
käytössä olleiden rakennusten muuttamista asuin- ja majoitus-
käyttöön.

Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen lisärakentami-
nen sijoittuu rakennuksen koillispuolelle Lönnrotinkadun ja kaak-
koispuolelle Bulevardin varteen. Uudisrakennukset tulevat kytkey-
tymään olemassa olevaan rakennukseen.
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Uuden ja vanhan kemianrakennuksen lisärakentaminen tulee si-
joittumaan rakennettavaan uuteen ullakkokerrokseen, osin jo ole-
via tiloja hyödyntäen.

Bulevardi 29 osalta asemakaavan muutos koskee olemassa ole-
van rakennuksen käyttötarkoituksenmuutosta.

Kaavaratkaisu

Teknillisen korkeakoulun vanha päärakennus:
Hankkeesta on laadittu alustava palotekninen selvitys. Alustavan
selvityksen mukaan rakennus on muutettavissa esitettyyn hotelli-
käyttöön.

Rakennuksen muuttaminen hotellikäyttöön voi vaikuttaa tulevan
hotellinskä uuden ja vanhan kemianlaitoksen väliseen osastointi-
tarpeeseen. Rakennusten välinen piha-alue tulee suunnitella si-
ten, että piha-alueille mahdollistetaan pelastustie.

Rakentamisella ei saa heikentää olemassa olevien rakennusten
palo- ja pelastusturvallisuutta. Ennen rakennusluvan myöntämistä
tulee esittää kohteen palo- ja pelastustekniset ratkaisut, joissa on
otettu huomioon kohteen rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot.

Uusi ja vanha kemianlaitos:
Hankkeesta on laadittu alustava palotekninen selvitys. Alustavan
selvityksen mukaan rakennukseen on järjestettävissä kerros- ja
käyttötarkoitusosastoinnit.

Vanhan kemian puolella poistumistiet voidaan toteuttaa pääasi-
assa rakennusrungon sisällä. Kahdesta asunnosta varatie esite-
tään järjestettäväksi muista asunnoista poiketen alemman palo-
osaston parvekkeelle. Uuden kemian rakennuksen puolella vara-
tiet järjestetään parvekkeiden kautta pelastuslaitoksen toimenpi-
teisiin perustuen.

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida ullakkokerroksen lisäraken-
tamisen aiheuttama muutos ympäröivien rakennusten suojaustar-
peisiin. Piha-alueen suunnittelussa tulee huomioida pelastuska-
luston vaatimukset. Pelastuskulkuneuvojen pääsy korttelin sisä-
osiin vaatii muutoksia kadunvarsipysäköintiin.

Lopulliset palo- ja pelastustekniset ratkaisut sekä järjestelyt tulee
esittää rakennuslupavaiheessa. Rakentamisella ei saa heikentää
olemassa viereisten, olemassa olevien rakennusten palo- ja pe-
lastusturvallisuutta. Mikäli käyttötarkoituksen muutos vaikuttaa
viereisten rakennusten suojaustarpeeseen on sitä sitovasti sovit-
tava ennen rakennusluvan myöntämistä.
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Bulevardi 29 -rakennus:
Hankkeesta on laadittu alustava palotekninen selvitys.

Poistumistiejärjestelyt voidaan toteuttaa rakennusrungon sisällä.
Varatiejärjestelyt voidaan toteuttaa pääasiassa tikkain ja pelastus-
laitoksen toimenpiteisiin perustuen. Bulevardin kadunvarsipaikoi-
tus ja raitiotien ajolangat estävät kadun puolelta pelastuslaitoksen
nostokaluston käytön.

Lopulliset palo- ja pelastustekniset ratkaisut sekä järjestelyt tulee
esittää rakennuslupavaiheessa. Piha-alueen suunnittelussa tulee
huomioida pelastuskaluston vaatimukset. Rakentamisella ei saa
heikentää olemassa olevien rakennusten palo- ja pelastusturvalli-
suutta.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Selvityksissä on arvioitu alustavasti kaavamuutoksen palo- ja pe-
lastusteknisiä vaikutuksia, sekä uudisrakentamisen toteutetta-
vuutta. Lisäksi korttelissa on laadittu selvitykset liikennemelun
sekä tärinän ja runkomelun arvioimiseksi.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavamuutoksen toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille
kustannuksia.

Entisten Metropolian kiinteistöjen kaupasta ja kehittämisestä on
sovittu puitesopimuksessa kaupungin ja kiinteistön nykyisen omis-
tajan kanssa. Puitesopimuksessa on sovittu käyttötarkoituksen
muutoksen vaikutuksesta kauppahintaan.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia yh-
dyskuntarakenteeseen tai lähialueen asukkaiden asumisoloihin.

Kamppi on kantakaupungin toiminnallisesti sekoittunutta kaupun-
kirakennetta ja kaavaratkaisu sopii olemassa olevaan yhdyskun-
tarakenteeseen salliessaan erilaiset toiminnot.

Rakennettuun ympäristöön kaavaratkaisu vaikuttaa siten, että
kaavassa sallittavat päärakennuksen laajennusosat muuttavat ra-
kennuksia ja niiden välisiä tiloja. Varsinkin teknillisen korkeakou-
lun entisen päärakennuksen laajennukset tulevat näkymään Hie-
talahdentorin, Bulevardin ja Lönnrotinkadun suunnasta. Entisen
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päärakennuksen uudet siipirakennukset sekä Hietalahdentorin
puoleinen lasinen sisääntuloaula muuttavat päärakennuksen il-
mettä ja hahmoa. Lasinen sisääntuloaula kertoo rakennuksen uu-
desta käyttötarkoituksesta ja tekee rakennuksesta julkisemman
oloisen. Päärakennuksen vanhojen siipirakennusten korottaminen
metrillä tekee myös uuden ajallisen kerrostuman rakennukseen.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Asemakaavan mukainen maankäyttö ei merkittävästi lisää alueen
liikennettä. Hotellin toiminnat edellyttävät saattotilan järjestämistä
takseille ja turistibusseille. Huoltoajojärjestelyiden tulee vastata
toiminnan laajuutta ja ne sijoitetaan tontille. Asemakaavaehdotuk-
sessa huoltoliikenne on suunniteltu Lönnrotinkadun suunnasta si-
säpihalle. Suunnittelualueella huoltoajon saa järjestää toisen ton-
tin kautta.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen laajennukset
tulevat näkymään Hietalahdentorin, Bulevardin ja Lönnrotinkadun
suunnasta. Varsinkin entisen päärakennuksen uudet siipiraken-
nukset sekä Hietalahdentorin puoleinen lasinen sisääntuloaula
muuttavat päärakennuksen ilmettä ja hahmoa. Päärakennuksen
vanhojen siipirakennusten korottaminen metrillä tekee myös uu-
den ajallisen kerrostuman rakennukseen. Rakennuksen ja kau-
punkikuvan arvojen säilyminen on varmistettu kaavamääräyksin.

Uuden ja vanhan kemian rakennuksen sekä Bulevardi 29:n kiin-
teistön ullakkokerroksen korottaminen asuinkerrokseksi ei vaikuta
olennaisesti kaupunkikuvaan eikä näy katunäkymissä.

Tontin 26 Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen ja
Bulevardi 29 edusaukion yleisilme muuttuu uuden sisäänkäyntiin
tehtävän uudisosan sekä vanhan rauta-aidan poistamisen myötä.
Samalla laajemmassa mittakaavassa tarkasteltuna muutos vaikut-
taa Hietalahden toria rajaavaan julkisivuun. Rakennuksen yleis-
hahmo muuttuu julkisemmaksi ja avoimemmaksi kaupungin suun-
taan.

Lönnrotinkadun varteen rakennettavan uudisrakennuksen ja ton-
tille järjestettävän ajoväylän vuoksi tontilta 26 ja 27 on kaadettava
puut. Siten katunäkymästä poistuu puiden latvusten muodostama
vihreä elementti. Bulevardin puolella puiden kaataminen uudisra-
kennuksen tieltä vaikutus kaupunkikuvaan ei ole niin merkittävä,
koska Bulevardilla on katupuut, jotka säilyvät.
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Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaava-alue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksin var-
rella. Hankkeessa noudatetaan kaupunkistrategian päästövähen-
nystavoitteita myös kiertotalousperiaatteiden mukaisesti säilyttä-
mällä ja korjaamalla vanha rakennus muuttamalla samalla sen
käyttötarkoitusta.

Hulevesien hallinnan suunnittelussa noudatetaan Helsingin raken-
017.

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

Käyttötarkoituksen muutokset mahdollistavat lisää asumista sekä
yritystoiminnan ja palveluiden kehittämistä alueella. Asemakaava-
muutos ei tuo muutoksia naapuritonttien elin- ja asuinolosuhtei-
siin.

Käyttötarkoituksen muutos avaa hotellin ja liiketilojen osalta kort-
telia ja rakennusta alueen asukkaille. Kortteli muuttuu hotellin
myötä julkisemmaksi ja näin lisää alueen viihtyisyyttä.

Asemakaava luo edellytykset palo- ja pelastusturvallisuuden sekä
melun ja tärinän huomioivien määräysten mukaiselle jatkosuunnit-
telulle ja toteutukselle.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Kaavamuutos luo asumisen lisäksi edellytyksiä myös uusille yri-
tyksille korttelissa. Teknillisen korkeakoulun entinen päärakennus
muutetaan hotellikäyttöön ja Bulevardi 29:n kiinteistön osittain
maanpäälliseen kellarikerrokseen on osoitettu liike- tai toimitilaa.
Uudet asukkaat tuovat kysyntää alueen nykyisille palveluille pa-
rantaen näin myös alueen yritysten toimintaedellytyksiä

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-

selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle
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- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alu-
eet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa

- ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-
heutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja

- huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristö-
jen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on mer-
kitty kantakaupunkialueeksi C2. Keskusta, jota kehitetään toimin-
nallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen,
toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen
sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrok-
set ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai
muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen
muutoksissa on varmistettava kantakaupungille ominaisen, toi-
minnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen
sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muu-
tosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta kehi-
tetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn,
ehdoilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehok-
kuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8 ja keskeisten katujen var-
silla kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai
muuksi toimitilaksi. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleis-
kaavan (2016) mukainen.

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

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 2398 (vahvistettu
1.6.1945), jossa alue on merkitty yleisen rakennuksen tontiksi.
Rakennuksia ei ole suojeltu kaavassa.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
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Rakennuskiellot

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

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 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
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kir-
jeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-
ilmoituksella Helsingin Uutisissa ja Hufvudstadsbladetissa.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 3.6. 28.6.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Rikhardinkadun kirjastossa, Rikhardinkatu 3, 00130 Helsinki
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavoittaja oli tavattavissa Kaupungintalon aulan Tapahtumato-
rilla maanantaina 10.6.2019 klo 16 18 osoitteessa Pohjois-Espla-
nadi 11 13, 00170 Helsinki.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat kaava-alueen suojeluar-
voihin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaava-
työssä siten, että sekä Museovirasto että Uudenmaan ELY-kes-
kus ovat olleet mukana viitesuunnitelmien ohjauksessa ja kaavan
laadinnassa. Kaavamerkinnät on laadittu yhteistyössä Museovi-
raston kanssa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmiste-
luai-neistosta kohdistuivat rakennusten suojeluun, Teknillisen kor-
keakoulun entisen päärakennuksen muuttamiseen hotellikäyttöön
ja sen lisärakentamiseen sekä alueen pysäköintipaikkojen puut-
teeseen. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten,
että rakennusten suojelumääräyksiä on laadittu sekä rakennusten
ulkoarkkitehtuurista että tärkeistä sisätiloista. Teknillisen korkea-
koulun päärakennuksen lisärakentaminen on sovitettu siten, että
vanhan rakennuksen julkisivut säilyvät. Alueen pysäköintiä tutki-
taan Hietaniemen torin suunnittelun yhteydessä.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä, 11.5.2020

Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

BULEVARDI 29 31 ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kampissa, Lönnrotinkadun, Abrahaminkadun ja Bulevardin välissä
sekä Hietalahdentorin kupeessa oleva yleisten rakennusten tontti
muutetaan asuin- ja toimitilakäyttöön. Polyteekin rakennuksen
käyttötarkoitus muutetaan hotellikäyttöön ja sen yhteyteen tutki-
taan lisärakentamista. Vanhan ja uuden kemianlaitoksen sekä Bu-
levardi 29:n kiinteistön käyttötarkoitus muutetaan asuin-, liike- ja
toimitilakäyttöön. Rakennukset tullaan suojelemaan asemakaa-
valla. Suunnitelma sijoittuu osoitteeseen Bulevardi 29 31. Hank-
keen lähtökohdista keskustellaan Helsingin Kaupungintalon Ta-
pahtumatorilla 10. kesäkuuta.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Kojamo Oyj:n kaupungilta ostamaa Met-
ropolian tonttia. Entisen Metropolian ammattikorkeakoulurakennusten
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sijainti on näyttävällä paikalla Hietalahden torin kupeessa. Opetustoi-
minnan muutettua rakennuksista Myllypuroon uudelle Metropolian kam-
pusalueelle, korttelin käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa asuin- ja toi-
mitilakäyttöön. Vanhan Polyteekin rakennuksen käyttötarkoitus muute-
taan hotellikäyttöön ja sen yhteyteen tutkitaan lisärakentamista. Vanhan
ja uuden kemianlaitoksen sekä Bulevardi 29:n kiinteistön käyttötarkoitus
muutetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Rakennukset tullaan suoje-
lemaan asemakaavalla.

Tavoitteena on suojella kaavalla vanhat rakennukset, edistää uutta ja
laadukasta asuntotuotantoa, kehittää keskustan elinvoimaisuutta sekä
mahdollistaa monipuolisia sijaintipaikkoja yrityksille.

Osallistuminen ja aineistot

Kaavoittaja on tavattavissa Kaupungintalon aulan Tapahtumatorilla
maanantaina 10.6.2019 klo 16 18. Osoite on Pohjoisesplanadi 11 13,
00170 Helsinki.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 3.6. 28.6.2019 seuraa-
vissa paikoissa:
 Rikhardinkadun kirjastossa, Rikhardinkatu 3, 00130 Helsinki
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma to klo 9 16,
pe 10 15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liitty-
vää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunni-
telmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 28.6.2019. Kirjalliset mielipi-
teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11 13, avoinna arkisin ma pe klo 8.15 16) tai sähköpos-
tilla 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.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset



3 6)

 seurat ja yhdistykset
 Punavuoriseura ry
 Eteläiset kaupunginosat ry
 Helsingin Yrittäjät
 Rakennustaiteen Seura ry
 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry

 asiantuntijaviranomaiset
- Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liiken-
teeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien
vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan val-
misteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut
viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

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

Voimassa olevassa asemakaavassa (2398) alue on merkitty yleisen ra-
kennuksen tontiksi. Rakennuksia ei ole suojeltu kaavassa.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
kantakaupunkialueeksi C2. Keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti se-
koittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallin-
non, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin
alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on
osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai
sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava kantakau-
pungille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen raken-
teen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituk-
sen muutosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta
kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, eh-
doilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehokkuus tulee
olla pääsääntöisesti yli 1,8 ja keskeisten katujen varsilla kadulle avautu-
vat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi.
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Suunnittelualue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuu-
riympäristöä. Bulevardi 29 kiinteistö sekä Vanha polyteekki kuuluvat
Museoviraston RKY 2009 -kohdeluetteloon Esplanadi-Bulevardi. Alue
kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön Helsingin
empire-keskusta ja kivikaupunki. Suunnittelualue kuuluu maisemakult-
tuurin kannalta tärkeään julkisten rakennusten, työpaikka-alueiden ja
laitosten ympäristöön. Lisäksi suunnittelualueen viereiset Hietalahden-
tori ja Bulevardi ovat arvoympäristöä. Hietalahdentori on Helsinginnie-
men keskeisiä historiallisia toritiloja ja Bulevardi puistokatuja. Hietalah-
dentori on maisemakulttuurin kannalta tärkeä aukio ja Bulevardi tärkeä
puistokatu.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia:
 Keskustan ja Kampin aluesuunnitelma vuosille 2012 2021 (Helsin-

gin kaupunki, rakennusvirasto, 2012)
 Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen

kantakaupungin rajatulla alueella (Helsingin kaupunki, kaupunki-
suunnitteluvirasto, 2017)

Yleisten rakennusten tontilla sijaitsee nykyisin Vanhan polyteekin, van-
han ja uuden kemianlaitoksen koulurakennukset sekä kirjastona toimi-
nut rakennus.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Suvi Huttunen, arkkitehti, p. (09) 310 37335, suvi.huttunen@hel.fi

Liikenne
Juuso Helander, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37134,
juuso.helander@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Mikko Tervola, insinööri, p. (09) 310 44131, mikko.tervola@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Jere Saarikko, projektinjohtaja, p. (09) 310 39857,
jere.saarikko@hel.fi

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

Vuorovaikutus
Anu Hämäläinen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37396,
anu.hamalainen@hel.fi
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Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/suunnitelmavahti  sekä sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissä 21.5.2019

Hanna Pikkarainen
tiimipäällikkö
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Kaavoituksen eteneminen
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Kantakaupunkitiimi



Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin yleiskaavasta 2016
Bulevardi 29-31

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen yksikkö / KantakaupunkiKantakaupunkitiimi



TEKNILLISEN KORKEAKOULUN
ENTINEN PÄÄRAKENNUS
Arkkitehdit:
F.A.Sjöström 1877
Gustaf Nyström 1905
Armas Lindgren 1928

VALOKUVIA SUOJELUKOHTEESTA



VANHA KEMIANLAITOS
Arkkitehti: Onni Tarjanne 1899

VALOKUVIA SUOJELUKOHTEESTA



UUSI KEMIANLAITOS
Arkkitehti:
Johan Sigfrid Sirén 1949

VALOKUVIA SUOJELUKOHTEESTA



BULEVARDI 29
Arkkitehti:
Frans Anatolius Sjöström 1878

VALOKUVIA SUOJELUKOHTEESTA
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1 Tutkimukset

Alustava rakennettavuusselvitys on tehty Kojamo Oyj:n toimeksiannosta. Lausunto perustuu
tilaajalta saatuun materiaaliin, Helsingin kaupungin julkisiin pohjatutkimustietoihin sekä Hel-
singin karttapalvelun maaperä- ja johtokarttoihin. Selvitystä varten hankittiin pohjatutkimus-
tiedot Helsingin kaupungin sähköisestä tietokannasta, mutta työn yhteydessä kohteessa ei
tehty kairauksia tai katselmuksia.

Kuva 1. Kohde ilmakuvassa (Lähde: https://kartta.hel.fi/#)

Oheisella liitekartalla RR-53581-P201 on esitetty kaupungin johtotietopalveluun tallennetut
johtotiedot, maanalaiset rakenteet sekä kaupungin pohjatutkimustietokannasta löytyvät
kairaukset. Kartta on esitetty koordinaatistossa ETRS GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.
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2 Pohjasuhteet

Kohde sijoittuu kitkamaalajien alueelle. Helsingin kaupungin pohjatutkimustietokannasta
löytyvät kairaukset sijoittuvat kiinteistöä ympäröiville kaduille. Kairausten perusteella maa-
kerrosten paksuus on vähäisin kohteen pohjois-/luoteispuolella Lönnrotinkadulla, jossa kal-
lionpinta on havaittu noin 0,45…1,2 m syvyydellä maanpinnasta, tasolla +6,3…+7,1. Tutki-
mustulosten perusteella maakerrosten paksuus kasvaa kohti etelää. Kiinteistön etelä- ja
lounaispuolella kallio on havaittu noin 10,7…13,3 m syvyydellä maanpinnasta, tasolla
-8,3…-5,1. Ylin maakerros on täytettä, jonka alla esiintyy silttiä. Siltin seassa on paikoin
myös ohut kerros savea. Silttikerroksen tiiveys vaihtelee löyhästä tiiviiseen.

Lähin pohjavesiputki sijoittuu kohteen länsi-/lounaispuolelle. Havaintojen mukaan pohjave-
denpinta sijoittuu tasolle +1,3…+2,0 (ajanjakso 05/1997…03/1999).

Maanpinta kiinteistöllä ja sen lähiympäristössä on noin +5…+8. Maanpinta viettää kohti
etelää. Eteläisen sisäänkäynnin edustalla maanpinta on noin tasolla +6,5 ja rakennuksen
pohjoispuolen sisäpihalla noin +7.

Kuva 2. Maaperäkartta (Lähde: https://kartta.hel.fi/#)
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3 Nykyiset rakennukset ja rakenteet

Kiinteistöllä on neljä rakennusta; Hietalahdentorin laidalla olevan Päärakennus, rakennus
osoitteessa Bulevardi 29, korttelin sisäosassa olevan tiilinen Vanhan kemian rakennus, sekä
pitkänomainen Uuden kemian rakennus.

Päärakennus on valmistunut vuonna 1877, Bulevardi 29 vuonna 1878, vanha kemian raken-
nus 1899 ja uusi kemian rakennus vuonna 1949. Valmistumisen jälkeen kohteissa on tehty
useita laajamittaisia saneerauksia ja muutostöitä.

Helsingin kaupungin johtotietopalvelusta saatujen tietojen perusteella nykyinen kiinteistö
on liitetty vesi-, viemäri-, sähkö-, tele-, kaukolämpö- ja kaasuverkostoihin.

Päärakennus

Nykyisessä päärakennuksessa on neljä-viisi maanpäällistä kerrosta ja kellarikerros. Raken-
nuksen kantava pystyrunko muodostuu kantavista, massiivisista tiiliseinistä, ja mahdollisesti
rakennuksen elinkaaren aikana tehdyistä teräsbetonisista lisätuennoista. Lähdeaineistossa
ei ole varmaa tietoa rakennuksen perustamistavasta.

Kellarikerroksen lattiat ovat maanvaraisia tb- lattioita. 1990-luvulla tehtyjen rakennuslupa-
piirustusten mukaan kellarin lattia sijoittuu noin tasolle +5,2 (N2000).

Rakennuspohjan salaojituksen olemassaolosta ei ole tietoa. Lähdeaineiston perusteella ra-
kennusta kuitenkin palvelee kaksi salaojavesipumppaamoa.

Uusi kemia ja Vanha kemia.

Kemian rakennuksissa on neljä maanpäällistä kerrosta ja kellarikerros. Rakennusten pysty-
rungot muodostuvat teräsbetonisista seinistä ja pilareista, vanhan kemian osalla on käytetty
myös massiivisista tiilirakenteita. Lähdeaineistossa ei ole varmaa tietoa rakennusten perus-
tamistavoista.

Kellarikerroksen lattiat ovat maanvaraisia tb- lattioita. Lähdeaineistossa ei ole mainintaa uu-
den kemian rakennuksen lattiatasosta. Vanhan kemian rakennuksessa kellarin lattia sijoittuu
noin tasolle +4,6…+5,5 (N2000). Rakennusten salaojituksen olemassaolosta ei ole tietoa.
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4 Laajennusosien perustamistapa

Kiinteistön pohjoisosissa rakennusten todennäköinen perustamistapa on suoraan kallion va-
raan. Myös perustaminen luonnollisen tai louhitun kallion päälle tehtävän massanvaihdon
varaan voi olla mahdollista. Kiinteistön etelä- ja keskiosissa todennäköinen perustamistapa
on paaluperustus. Paaluina käytetään lyötäviä tai porattavia teräsputkipaaluja. Paalutyypin
valintaan vaikuttavat mm. maan tiiviys ja lohkareisuus. Eri perustamistapojen rajapintaan on
asennettava liikuntasauma.

Kohteen maanrakennustöissä tulee huomioida erityisesti vanhat perustusrakenteet, niiden
toteutustapa, korkeustaso ja häiriintymisherkkyys. Vanhat perustusrakenteet tulee tarvitta-
essa vahvistaa.

Alapohjat tehdään lähtökohtaisesti kantavina kallioalueita lukuun ottamatta. Alapohjan alle
tulee tehdä 300 mm paksu kuivatuskerros sepelistä.

Rakennusten ympärille rakennetaan salaojitus. Rakenteet routaeristetään tarvittaessa.

Piha-alueilla hulevesien ohjaus toteutetaan sadevesi- ja rännikaivoin sekä riittävin kallistuk-
sin, niin että vesi ohjautuu rakennuksista poispäin.

Putkijohdot perustetaan maanvaraisesti.

5 Radon

Radonin haitallinen esiintyminen on mahdollista. Ilman tarkempaa selvitystä radonin esiin-
tyminen tulee ottaa huomioon suunnitteluratkaisuissa.

6 Jatkotoimenpiteet

Tämä selvitys ei ole riittävä lopullisia rakennussuunnitelmia varten, vaan rakennusten
suunnitteluvaiheessa tulee tehdä pohjatutkimuksia mm. maaperän laadun ja kalliopinnan
tason selvittämiseksi. Vanhojen rakenteiden perustamistavat ja -tasot on varmistettava
koekuopin ja mittauksin. Rakenteet ja mahdolliset perustusten vahvistustoimenpiteet tulee
suunnitella yksityiskohtaisesti tutkimustulosten perusteella.

Sitowise Oy

Aino Sihvola Markku Savolainen
osastopäällikkö apulaisosastopäällikkö
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Lähteet

- Helsingin kaupungin karttapalvelu (https://kartta.hel.fi/#)

- Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön sähköiset kartta-
aineistot

- Bulevardi 31 Päärakennus kuntoarvio; Helsingin kaupungin
Rakennusvirasto 30.11.2007

- Bulevardi 31 Kemianosastot kuntoarvio; Helsingin kaupun-
gin Rakennusvirasto 30.11.2007

- Metropolia päärakennus rakennushistoriaselvitys; Arkkiteh-
titoimisto ark-byroo 31.8.2015

Liitteet

- Pohjatutkimukset, johtotiedot ja maanalaiset rakenteet
RR53581-P201


