HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Oas 1304-00/17
Hankenro 5666_1
HEL 2016-014357
11.5.2017

1 (7)

TÖÖLÖNTULLIN KORTTELIN 520 ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Töölöntullinkadun, Topeliuksenkadun ja Stenbäckinkadun
väliseen kortteliin 520 suunnitellaan asumista. Töölön Urheilu- ja terveystalon toimistokerroksia muutetaan asuinkäyttöön uimahallin ja urheilutilojen remontin yhteydessä. Myös
Aikuisopiston toimistokerrosten muuttamista asumiseen tutkitaan. Markkinointi-instituutin rakennus puretaan ja sen tilalle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja. Samalla selvitetään Töölön ruotsinkielisen päiväkodin rakennussuojelun tarvetta. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan 6.6.2017.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja
missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin
edetessä.
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Asemakaavan muutos koskee korttelin 520 tontteja 2 (Aikuisopisto), 19
(Töölön Urheilu- ja terveystalo), 13 (Tölö Daghem) sekä 8 ja 14 (Markkinointi-instituutti). Tavoitteena on mahdollistaa korttelin muuttaminen
osittain asumiseen. Uimahalli- ja urheilutilat säilyvät nykyisessä käytössä.
Töölön Urheilu- ja terveystalossa on käynnistymässä syksyllä 2017 uimahallin ja urheilutilojen remontti. Remontin yhteydessä tyhjillään olevia
toimistokerroksia muutetaan seniori- ja opiskelija-asunnoiksi. Myös Aikuisopiston toimistokerrosten muuttamista asumiseen tutkitaan siten,
että ainakin katutasoon jää liiketilaa esim. päivittäistavarakaupalle.
Markkinointi-instituutin rakennus puretaan. Koulutustoiminta on siirtymässä uusiin moderneihin tiloihin ja rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia. Rakennus ei ole helposti muutettavissa muihin käyttötarkoituksiin eikä siinä ole rakennushistoriallisen selvityksen mukaan merkittäviä säilyneitä kulttuurihistoriallisia tai rakennustaiteellisia arvoja. Rakennuksen tilalle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja, joista on teetetty
arkkitehtitoimistoilla vaihtoehtoisia suunnitelmia.
Töölön ruotsinkielisen päiväkodin (Tölö Daghem) 1910-luvulla rakennetun puisen päärakennuksen suojelun tarvetta tutkitaan kaavamuutoksen
yhteydessä.
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Kaavamuutos ja poikkeamismenettely valmistelussa rinnakkain
Tämän lähes koko korttelia koskevan kaavamuutoksen kanssa valmistellaan samanaikaisesti poikkeamispäätöstä, joka koskee pelkästään
Töölön Urheilu- ja terveystaloa (tontti 520/19). Poikkeamispäätös laaditaan uimahalliremontin kiireellisyyden takia. Remontin on tarkoitus alkaa
osittain jo vuoden 2017 loppupuolella. Samassa kiinteistössä sijaitsevien toimitilojen muutos asumiseen pyritään tekemään yhtä aikaa uimahalliremontin kanssa.
Poikkeamispäätös on tarkoitus viedä kaupunkiympäristölautakunnan
käsittelyyn samaan aikaan kaavaluonnoksen kanssa syksyllä 2017.
Poikkeamisesta kuullaan lähimpiä naapureita samaan aikaan kaavamuutoksen nähtävilläolon kanssa 22.5.–12.6.2017 ja siitä lähetetään
lähinaapureille erillinen kuulemiskirje.
Poikkeamispäätös ja samaan aikaan valmisteltavana oleva asemakaavanmuutos ovat suunnitteluratkaisuiltaan samanlaisia. Poikkeamispäätöksellä sallittavat käyttötarkoituksenmuutos ja muut kaavapoikkeamat
päivitetään ajan tasalle asemakaavamuutoksen yhteydessä.
Osallistuminen ja aineistot
Esittely- ja keskustelutilaisuus pidetään Markkinointi-instituutin tiloissa
6.6.2017 klo 18–20.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(ideasuunnitelmia, kaavaluonnos selostuksineen) on esillä 22.5.–
12.6.2017 seuraavissa paikoissa:
 Töölön kirjastossa, Topeliuksenkatu 6
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Aineistoon voi käydä tutustumassa myös kaupunkisuunnitteluviraston
info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2),
jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa
päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 12.6.2017. Niille, jotka ovat
mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla
helsinki.kirjaamo@hel.fi.
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Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille on järjestetty
erillinen aloituskokous ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä sivulla.
Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset
 Töölön kaupunginosat - Töölö ry
 Töölö-seura
 Meilahti-seura
 Helsingin seudun kauppakamari
 Helsingin Yrittäjät
 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
 kaupunginkanslia
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 liikuntavirasto
 opetusvirasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 sosiaali- ja terveysvirasto
 varhaiskasvatusvirasto
 ympäristökeskus
Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön, liikenteeseen ja yritysten toimintaedellytyksiin ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan
valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut
viranomaiset ja osalliset.
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Suunnittelun taustatietoa
Päiväkodin tontti (520/13) on yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki
omistaa kaava-alueen muut tontit. Kaavoitus on tullut vireille päiväkodin
tontilla kaupungin aloitteesta, muilla tonteilla hankkeiden aloitteesta.
Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa
käytävissä neuvotteluissa.
Suunnittelualueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Urheilutaloa, Aikuisopistoa ja Markkinointi-instituuttia koskevassa asemakaavassa
(1998) alueella on kaavamerkinnät YO (opetustoiminnan korttelialue)
sekä YH (hallinto- ja virastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa
uimahallin ja liikuntatiloja). Töölön ruotsinkielisen päiväkodin tontilla on
voimassa asemakaava vuodelta 1941, jossa tontti on merkitty yleisen
rakennuksen tontiksi.
Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asumisen ja toimitilan alueeksi.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) alue on merkitty kantakaupunkialueeksi (C2).
Suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki -alueeseen ja sijoittuu valtakunnallisesti
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) viereen.
Topeliuksenkadun länsipuolella on Meilahden sairaala-alue, Stenbäckinkadun eteläpuolella Taka-Töölön kerrostaloalue.
Uudenmaan maakuntakaavassa kortteli on merkitty taajamatoimintojen
alueeksi. Toisen vaihemaakuntakaavan kaavakartassa korttelissa ei ole
kaavamerkintää.
Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia / päätöksiä / selvityksiä:



Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen
kantakaupungin rajatulla alueella (kslk 28.3.2017)
Rakennushistorialliset selvitykset
o Markkinointi-instituutti (Trium Arkkitehdit 2017)
o Töölön Urheilu- ja terveystalosta ja Helsingin Aikuisopistosta
(Arkkitehtitoimisto Gramatikova & Lindberg 2017)

Korttelin rakennukset on rakennettu pääosin 1960-luvulla. Tonteilla
520/2 ja 19 sijaitsevat Einari Teräsvirran suunnittelemat Töölön Urheiluja terveystalo ja Helsingin Aikuisopisto. Keltatiiliset, nauhaikkunalliset 6kerroksiset rakennukset hahmottuvat kaupunkikuvassa yhtenäisenä rakennusmassana. Tonteilla 520/8 ja 14 sijaitsee Markkinointi-instituutin
koulurakennus, joka Urheilutalon ja Aikuisopiston tavoin on yhtenäisenä
hahmottuva rakennus kahdella eri tontilla.
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Rakennus koostuu Töölöntullinkadun suuntaisesta kaksikerroksisesta
jalustaosasta ja kahdesta 4-5 -kerroksisesta, katuun nähden poikittain
olevasta siivestä. Töölön ruotsinkielinen päiväkoti on 1910-luvulla rakennettu koristeellinen puurakennus. Puurakennus poikkeaa muusta
korttelista niin kaupunkikuvallisesti kuin rakennustaiteellisestikin. 1950luvulla rakennetulla betonirakenteisella laajennusosalla on enemmän
yhtymäkohtia muuhun kortteliin.

Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Leena Paavilainen, arkkitehti, p. (09) 310 64424,
leena.paavilainen@hel.fi
Anu Kuutti, projektipäällikkö, p. (09) 310 37154, anu.kuutti@hel.fi
(1.6.2017 lähtien Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, p. (09) 310 37027,
hanna.pikkarainen@hel.fi)
Liikenne
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37087, inga.valjakka@hel.fi
Teknistaloudelliset asiat
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37347,
karri.kyllastinen@hel.fi
Julkiset ulkotilat, maisema
Niina Strengell, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37458,
niina.strengell@hel.fi
(sijainen 15.10.2017 asti Anu Lämsä, maisema-arkkitehti p. (09) 37479,
anu.lamsa@hel.fi)
Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi
Vuorovaikutus
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37403,
juha-pekka.turunen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaalisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twitter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

OAS
+
Luonnos

Luonnos
lautakunnassa

Ehdotus

Hyväksyminen

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 kiinteistöjen omistajien hakemuksesta ja
kaupungin aloitteesta

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 22.5.–12.6.2017 , asukastilaisuus 6.6.2017 Markkinointiinstituutin tiloissa
•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/ksv ja Helsingin uutiset -lehdessä
•mahdollisuus esittää mielipiteitä

•luonnosvaiheen aineisto esitellään lautakunnalle arviolta syksyllä 2017
•luonnos esitellään lautakunnalle yhtä aikaa Töölön Urheilu- ja terveystaloa (520/19) koskevan
poikkeamishakemuksen kanssa. Poikkeamista valmistellaan samaan aikaan kaavamuutoksen
kanssa. Poikkeamisesta kuullaan lähinaapureita erillisellä kirjeellä.

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta vuonna 2018.
•mielipiteisiin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy karttapalvelusta
kartta.hel.fi
•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa
•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla
•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot
•muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjallisesti
pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana
•kaava tulee voimaan.

