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LAUSUNTO TOOLONLAHDEN MAKASllNlN JA MAA-ALUEEN VUOK- 
RAAMISESTA TANSSlMAKASllNl0Y:N UYTTOON 

Lausuntopyynto Kiinteistovirasto valmistelee vuokrasopimusta Toolanlahden makasiinin 
kunnostamiseksi Pekka Niskan hakemuksesta ja on pyytanyt 
30.10.2006 kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa asiasta. 

Hakemus Pekka Niska on perustettavan Tanssimakasiinit 0y:n puolesta lahem- 
nyt 25.1 0.2006 kiinteistolautakunnalle hakemuksen Toolonlahden ma- 
kasiinien jilljella olevan rakennuksen ja siihen liittyvan maa-alueen 
vuokraamiseksi. Hakijan tarkoituksena on kunnostaa makasiini tanssi- 
kayttoon ja musiikin esitystilaksi. 

Hakemuksen mukaan rakennusta tultaisiin kayttamaan lavatanssikult- 
tuurin edistamiseen, myos kansainvalisella tasolla. Tilaa voitaisiir~ kayt- 
taa monipuolisesti erilaisten musiikkiesitysten nayttamona, jolloin ma- 
kasiini osaltaan taydentiiisi Musiikkitalon musiikkita rjontaa alueella. 
Hakemuksen liitteena on tanssimakasiinin idealuonnos. 

Tanssimakasiinin idealuonnos 

Hakija on teettanyt Arkkitehtitoimisto JKMM 0y:lla idealuonnoksen ma- 
kasiinin muuttamisesta Tanssimakasiiniksi. ldealuonnoksen mukaan 
sailynyt makasiinin osa korjattaisiin taikka osin udelleen rakennettaisiin 
ja samalla laajennettaisiin luoteispuolelle lasiterassilla siten, etta ra- 
kennuksen hyotyala olisi noin 700 m2. 

Makasiinin kunto 

Sailytettavaksi osoitettu makasiini paloi osittain kevaalla 2006. Raken- 
nuksesta jai jaljelle noin 25 metrin osa rakennuksen itapaasta. Lisaksi 
rakennuksen etelapuolista seinaa jai pystyyn noin 20 metrin osuus. 
Makasiinirakennuksen kunnostamiselle oli voimassa oleva rakennuslu- 
pa ennen tulipaloa. 
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Rakennusviraston ennen tulipaloa tekem8n hankesuunnitelman mu- 
kaan rakennuksen kunto oli heikko ja seinia lukuun ottamatta kaikki ra- 
kennusosat joudutaan uusimaan tai ko rjaamaan. 

VTT:n tekemien tutkimusten mukaan pystyyn jaanytta seinaa ei voi 
kayttaa kantavana rakenteena. Palossa olleista tiilista tehtyjen pakkas- 
kokeitten perusteella palossa vaurioituneita tiilia ei tulisi kayttaa jul- 
kisivurakenteissa. 

Toolonlahdenpuiston ja musiikkitalon rakentamistilanne 

Musiikkitalon alustavat rakennustyot ovat kaynnistyneet patoseinien ja 
huoltotunnelin rakennustoilla. Musiikkitalon varsinaiset rakennustyot al- 
kavat kevatllltl 2007 ja rakennus on valmls vuoden 2009 lopussa. Ra- 
kennusvirasto on aloittanut Toolonlahden alueen puistojen suunnittelu- 
tyot. Musiikkitalon ympariston puistoalueet on tarkoitus toteuttaa sa- 
massa aikataulussa Musiikkitalon kanssa. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 

Taolonlahden asemakaava nro 10920 

Tanssimakasiini sijoittuu voimassa olevan asemakaavan mukaan Mu- 
siikkitalon ja radanvarren toimistokorttelin valissa sijaitsevaan Makasii- 
nipuistoon. Asemakaavassa on osoitettu rakennusalat seka dilytetta- 
valle makasiinirakennuksen osalle etta siirrettaville makasiinirakenni-~k- 
sille. Em. makasiinirakennusten yhteinen kerrosala on 1 500 k-m2. Ma- 
kasiinipuisto on etelaisin To616nlahden teemapuistojen sa rjasta. 

Ha kemu ksen rakennus sijaitsee keskella Ma kasiinipuiston aluetta. Sen 
sijainti on kaupunkikuvallisesti poikkeuksellisen keskeinen ja nakyva. 
Se on valittomasti musiikkitalon paajulkisivun edessa seka vastapaata 
Eduskuntataloa. 

Sailyva makasiinirakennus sijaitsee Sanoman ja Kiasman valista Too- 
lonlahden puistoon johtavan vilkkaan kavelykatuakselin varrella. Sen 
itapuolella on Toolonlahdenkadun varren korttelin edusta, joka on va- 
rattu jalankulualueeksi puistossa. Toiminnallisesti sijainti on verrattavis- 
sa Esplanadin kappelin sijaintiin. 

Sailyva makasiinin osa on merkitty Toolonlahden asemakaavassa suo- 
jelumerkinnalla sr-I. Rakennuksen suojeluarvo oli makasiinirakennuk- 
sen tilaratkaisussa ja tiiliarkkitehtuurissa seka sen lastauslaiturialuees- 
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sa. Lastauslaitureiden alkuperainen kate jatti sen ylapuoliset tiiliarkki- 
tehtuurin koriste- ja ikkuna-aiheet nakyviin. 

Asemakaavamaarayksen mukaan makasiinia saadaan kayttaa kulttuu- 
ri-, nayttely-, kahvila- ja ravintolatoiminnan seka kansalalstolmlnnan ti- 
loina. Asemakaavan mukaan Makasiinipuistosta on tarkoitus muodos- 
taa puistomainen sisa- ja ulkotilojen kokonaisuus, jota voidaan kayttiia 
aiempaan tapaan kansalais- ja nayttelytoimintaan seka muuhun vaihtu- 
vaan toimintaan. Tavoitteena on ta rjota edellytykset puistokahviloille ja 
naiden ulkota rjoilutiloille. 

Makasiini on rakennusala puistossa. Sille ei voi muodostaa tonttia eika 
sen aluetta voi aidata. 

Autopaikkoja ei saa rakentaa puistoalueelle ei ka ra kennu ksen vierus- 
toille, ei edes poikkeuksellisesti tanssitapahtumien ajaksi. Asiakkaiden 
ja henkilokunnan vaatimat autopaikat tulee sijoittaa alueen pysakointi- 
laitoksiin. 

Makasiinin rakentaminen Tanssimakasiiniksi 

Hakemus tarjoaa edellytykset perusko rjata rakennus valmiiksi Musiikki- 
talon aikataulussa. Toiminta on periaatteessa asemakaavan mu kaista. 
Kuitenkin toiminta ja suunnitelma sellaisenaan tarkoittaa rajatulle ylei- 
solle varattua tilaa, joka on suljettuna suuren osan puiston kayttoajasta. 
ldeasuunnitelman mukaan rakennus sulkeutuu puiston kavelykatuakse- 
lille, johon avautuu vain huoltoliikenteen ovi. TBma on vastoin asema- 
kaavan tavoitetta. Ma kasiinin tulee olla ymparivuotisessa kaytossa. 
Suunnitelmaa tulee muuttaa asemakaavan tavoitteen mukaiseksi. 

Makasiinilla on keskeinen ja nakyva kaupunkikuvallinen ja toirninnalli- 
nen sijainti. Rakennuksen kunnosta seuraa perusko rjauksen lisaksi uu- 
disrakentamis- ja tiiydennysrakentamistarvetta. Naista ja asemakaavan 
toiminnallisista tavoitteista johtuu poikkeuksellisen suuret vaatimukset 
arkkitehtisuunnittelun laadulle ja rakennuksen toiminnalliselle sisallolle. 
Esimerkkeina vastaavista suunnittelukohteista ovat Suomenlinnan 
opastuskeskus ja Uunisaaren kahvila- ja kokousrakennus. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, etEi sailynyt makasiini ja sen alue 
tulisi varata hakijalle ensivaiheessa vain suunnittelua varten, jotta voi- 
daan varrnistua ratkaisun arkkitehtonisesta, toiminnallisesta ja kaupun- 
kikuvallisesta laadusta seka ratkaisun soveltuvuudesta puistoalueelle ja 
kavelykatuakselin varteen ennen lopullisen vuokrasopimuksen tekoa. 
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IFIrnlau 13.1 1.2006 

Makasiinin ja sen yrnparistijn suunnittelu on tehtdva yhteistyossa kau- 
punkisuunnitteluviraston ja kiinteistoviraston seka kaupunginrnuseon ja 
alueen toteutusprojektin kanssa. Suunnittelussa rakennuksen ulkoalu- 
eet ja kulku- ja huoltoyhteydet on sopeutettava Toolonlahden aserna- 
kaavan vaatirnuksiin ja puiston suunnitelrniin. Suunnitelmien tulisi val- 
rnistua vuoden 2007 aikana jatkotoirnenpiteiden arvioirnista varten. 

LisBtiedot: 
Forssen Ilpo, projektipBallikk6, puhelin 169 4216 

KAUPUNKlSUUNNIlTELUVlRASTO 

 
Anneli La hti 
asernakaavapaallikko 

Tanssirnakasiinit 0y:n hakernus 
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