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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelialuetta, joka
sijaitsee Meilahdessa Topeliuksenkadun ja Töölöntullinkadun ra-
jaamalla alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa 1960-luvun toimis-
torakennuksen rakennussuojelun ja osittaisen muutoksen asuin-
käyttöön sekä uusien asuinkerrostalojen rakentamisen 1960-lu-
vun koulurakennuksen tilalle.

Uutta asuntokerrosalaa on n. 15 500 k-m2 ja toimi-, liike- ja urhei-
lutilakerrosalaa on n. 4 500 k-m2. Korttelin kokonaiskerrosala kas-
vaa 500 k-m2:lla. Asukasmäärän lisäys on vajaa 400.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vähentää korttelin toimitilan mää-
rää ja muuttaa korttelia asumispainotteiseksi. Korttelin tärkeimmät
toiminnot, kuten uimahalli ja urheilutilat sekä päiväkoti säilyvät.

Helsingin kaupunki omistaa kaavaehdotuksessa mukana olevat
tontit. Tonttien 8 ja 14 (Töölöntullinkatu 4-6, jossa muodostuu uusi
tontti 20) myynnistä rakennusliikkeelle on tehty esisopimus. Kaa-
varatkaisu on tehty hakemusten johdosta ja kaavaratkaisun si-
sältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Kaavaluonnoksen (Kylk 7.11.2017) jälkeen kaavarajausta on
muutettu. Neuvotteluja ja jatkosuunnittelua jatketaan tarpeen mu-
kaan omana kaavatyönään Töölön ruotsinkielisen päiväkodin ton-
tin 520/13 (Stenbäckinkatu 7) sekä ns. TVK-talon tontin 520/2
(Töölöntullinkatu 8) kanssa. Kaavaehdotuksen ratkaisut mahdol-
listavat ko. tonttien jatkosuunnittelun kaavoitusprosessin aikana
läpikäytyjen reunaehtojen pohjalta.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on suojella kaupunkikuvallisesti arvo-
kas rakennus tontilla 19 sekä mahdollistaa tonttien 8, 14 ja 19
käyttötarkoituksen muutos osittain asumiseen.

Tontilla 520/19 sijaitsevassa Töölön Urheilu- ja terveystalossa
(Topeliuksenkatu 41a) käynnistyi vuoden 2017 lopussa uimahallin
ja urheilutilojen peruskorjaus. Uimahalli ja muut urheilutilat kun-
nostetaan ja säilytetään nykyisessä käytössään. Samassa yhtey-
dessä rakennuksen toimistokerroksia muutetaan opiskelija- ja se-
nioriasunnoiksi. Kiinteistössä on kaksi omistajaa. Töölön Urheilu-
ja terveystalo Oy omistaa urheilu- ja uimahallitilat (n. 25 % kiin-
teistöstä). Toimistokerrokset (n. 75 %) on myyty Senaatti-kiinteis-
töiltä yksityiselle kiinteistökehittäjälle. Kaupunkikuvallisesti ja ra-
kennustaiteellisesti arvokas, arkkitehti Einari Teräsvirran suunnit-
telema rakennus suojellaan.

Ns. Markkinointi-instituutin tonteilla 520/8 ja 520/14 (Töölöntullin-
katu 4-6, kaavakartassa uusi tontti 520/20) sijaitseva tyhjilleen
jäävä 1960-luvun koulurakennus puretaan ja tilalle suunnitellaan
uusia asuinkerrostaloja. Katutasoon tulee liike- ja toimitilaa.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että sillä tuetaan AM-ohjelman asuntotuotantota-
voitetta ja edistetään täydennysrakentamista ja monipuolista
asuntorakennetta. Opiskelija-asunnot tukevat kaupungin strate-
gista tavoitetta Meilahden kampusalueen kehittämisestä.



8 (27)

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 9 437 m2.

Kaavaratkaisun myötä korttelin kerrosala kasvaa 500 k-m2. Käyt-
tötarkoituksen muutoksien myötä korttelin olemassa olevaa toimi-
ja opetustilojen kerrosalaa muuttuu asumiseen 15 525 k-m2, josta
9 710 k-m2 on uudisrakentamista ja loput olemassa olevien tilojen
muutoksia. Toimi-, liike- ja urheilutilakerrosalaa jää 4 475 k-m2.
Kaavaratkaisu tuo alueelle vajaa 400 uutta asukasta.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee nk. Töölöntullissa Taka-Töölön ja Meilahden kau-
punginosien rajan tuntumassa kahden sairaalakeskittymän, Mei-
lahden sairaala-alueen ja Laakson sairaalan muodostamalla työ-
paikkavyöhykkeellä. Yhtenäisen työpaikkavyöhykkeen katkaisee
Urheilukadun ja Topeliuksenkadun väliin jäävä alue, jolla sijaitsee
kaksi kapeaa asuinkerrostalokorttelia sekä kaavamuutoksen koh-
teena oleva yleisille toiminnoille varattu kortteli. Kaavamuutoskort-
teli rajautuu lännessä Topeliuksenkatuun ja idässä Töölöntullinka-
tuun.

Korttelin rakennuskanta on peräisin pääosin 1960-luvulta. Tukhol-
mankadun varressa sijaitseva alueen maamerkki, arkkitehti Erkko
Virkkusen suunnittelema nk. Auratalo (1962) on Helsingin ensim-
mäisiä "pilvenpiirtäjiä".

Arkkitehti K.A. Pinomaa suunnitteli kortteliin 1960-luvun alussa
Markkinointi-instituutin (Töölöntullinkatu 4-6) sekä Helsingin ruot-
sinkielisen sairaanhoitajakoulun (Topeliuksenkatu 41b). Sairaan-
hoitajakoulu purettiin 1990-luvun lopulla, kun tilalle rakennettiin
Työterveyslaitoksen päätoimipiste (Arkkitehtitoimisto HKP 1998).
Arkkitehti Einari Teräsvirran suunnittelemat Töölön Urheilu- ja ter-
veystalo (Topeliuksenkatu 41a) sekä nk. TVK-talo (Töölöntullin-
katu 8, alun perin Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskuslii-
ton toimitalo) valmistuivat 1967.

Korttelin vanhin rakennus on 1910 rakennettu puinen Töölön ruot-
sinkielinen päiväkoti ja lastenkoti, jonka suunnitteli eräs Suomen
ensimmäisistä naispuolisista arkkitehdeista, Signe Lagerborg-Ste-
nius. Päiväkotia on laajennettu 1950-luvulla 4-kerroksisella kivira-
kenteisella lisäsiivellä, jonka suunnitteli arkkitehti Kurt Simberg.

1950-luvun kerrostumaan kuuluu korttelin eteläosassa tontilla
520/12 oleva asuinkerrostalo, jossa sijaitsi alun perin Helsingin
Puhelin Oy:n keskus sekä keskuksen henkilöstön asuntoja.
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Stenbäckinkadun eteläpuoleinen umpikortteli on pääosin peräisin
1930-luvulta ja se kuuluu valtakunnallisesti merkittävään raken-
nettuun kulttuuriympäristöön, Taka-Töölön kerrostaloalueeseen
(RKY2009). Topeliuksenkadun länsipuolella sijaitsee toinen
RKY2009-alue, 1900-luvun modernismia laajalla skaalalla edus-
tava Meilahden sairaala-alue. Töölöntullinkadun itäpuoleinen
Mannerheimintien varren avointa korttelirakennetta edustava
asuinrakennusrivistö on rakennettu 1930 40-lukujen taitteessa.

Asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

Urheilutalon tontti (520/19) on merkitty AL-korttelialueeksi. Mer-
kintä mahdollistaa tontin käyttötarkoituksen muutoksen liike- ja
toimistokäytön lisäksi opiskelija- ja senioriasumiseen. Maanta-
sokerrokset on varattava liike- tai muiksi toimitiloiksi. Lisäksi kort-
telialueelle saa sijoittaa uimahallin ja liikuntatiloja.

Kaavalla mahdollistetaan noin tasossa +19,8 sijaitsevan sisäpiha-
maisen vesikaton muuttaminen osittain viherkatoksi. Noin puolet
katon pinta-alasta edellytetään istutettavaksi yhtenäisenä viher-
kattona, istutusastioilla tai näiden yhdistelmänä. Vähintään
180 m2 viherkatosta tulee rakentaa asukkaiden viihtyisäksi ulko-
oleskelupihaksi. Oleskelupihan lisäksi ulko-oleskelualueita on
mahdollista järjestää myös kerroksiin rakennettaville yhteiskäyttö-
parvekkeille.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Merkintä koskee nk. Markkinointi-instituutin tonttia (520/20). Ton-
tin käyttötarkoitus muuttuu opetuskäytöstä asumiseen. Tontilta
puretaan vanha koulurakennus ja tilalle suunnitellaan uusia asuin-
kerrostaloja, joiden katutaso varataan pääasiassa liike- ja toimiti-
loille. Rakennusoikeus kasvaa tontilla 500 k-m2:n verran.

Piha-alue tulee järjestää asukkaiden yhteiseksi leikki- ja oleskelu-
alueeksi yhtenäisen pihasuunnitelman mukaisesti. Pihalle tulee
istuttaa puita ja pensaita sekä rakentaa hulevesiä viivyttävää alu-
etta. Pihakannesta osa tulee toteuttaa viherkantena huomioiden
riittävät kasvualustapaksuudet.

Kaavassa edellytetään, että Markkinointi-instituutin tontin 520/20
vihertehokkuus täyttää Helsingin viherkerroinmenetelmässä ase-
tetun tavoitetason. Kaavatyön yhteydessä tehty karkea laskenta
osoittaa, että vihertehokkuuden minimitaso on hyvin saavutetta-
vissa. Laskenta perustuu kaavaa varten laadittuun viitesuunnitel-
maan.
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Liikenne

Lähtökohdat

Alue sijaitsee Topeliuksenkadun ja Töölöntullinkadun rajaamalla
alueella, josta on lyhyet kävelyetäisyydet (100 150 m) raitio-
vaunu- ja bussipysäkeille. Joukkoliikenneyhteydet paranevat, kun
poikittainen bussirunkolinja 500 aloittaa liikennöinnin Tukholman-
kadulla vuonna 2018. Yleiskaavassa on varauduttu poikittaiseen
pikaraitiotieyhteyteen Tukholmankadulla, jolla liikennöi tällä het-
kellä raitiolinja 4 Munkkiniemestä Katajanokalle.

Topeliuksenkatu on alueellinen kokoojakatu, jonka liikennemäärät
olivat syksyn 2015 liikennemäärälaskentojen mukaan noin 11 000
ajoneuvoa vuorokaudessa. Kadun nopeusrajoitus on 40 km/h ja
sillä on vilkasta bussiliikennettä. Stenbäckinkatu ja Töölöntullin-
katu ovat vähäliikenteisiä tonttikatuja, joilla on kadunvarsipysä-
köintiä. Töölöntullinkatu on yksisuuntainen etelän suuntaan. Vuo-
den 2040 liikennemääräennusteissa ei ole havaittavissa merkittä-
viä muutoksia nykyisiin liikennemääriin.

Stenbäckinkadun pohjoisreunassa kulkee eroteltu jalankulun ja
pyöräilyn väylä, mutta muilla korttelia ympäröivillä kaduilla pyöräi-
lijät käyttävät ajorataa. Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoite-
verkossa 2025 (Kslk 22.5.2012) Topeliuksenkadulla varaudutaan
yksisuuntaisiin pyörätiejärjestelyihin, jotka ovat osa jatkuvasti täy-
dentyvää ja kattavampaa pyöräteiden pääverkostoa. Alue tulee
olemaan hyvin saavutettavissa polkupyörällä, kun lisäksi Töölön-
tullin aukiolle toteutetaan yksi kaupunkipyöräjärjestelmään kuulu-
vista asemista. Poikittaisten jalankulkuyhteyksien vähäisyys laa-
jalla korttelialueella heikentää ympäröivien kohteiden saavutetta-
vuutta.

Kaavaratkaisu

Kaavan edellyttämät asumisen ja toimintojen auto- ja pyörä-
pysäköintipaikat sijoitetaan tontille pääosin rakennuksiin ja kan-
nenalaisiin tiloihin. Urheilutalon tontilla 520/19 sallitaan maanta-
sossa muutama uimahallin ja urheilutalon asiointipaikka. Ajoyh-
teydet tonttien pysäköintiin järjestetään Töölöntullinkadulta. Huol-
toliikenteen operointi tulee tapahtua tontin rajojen sisäpuolella.
Tonttiliittymissä tulee varata riittävät näkemät kadun suuntaan.

Kaavamuutos ei edellytä muutoksia nykyisiin katujärjestelyihin
tonttiliittymiä lukuun ottamatta.
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Palvelut

Lähtökohdat

Korttelissa on monipuolisia palveluita. Suunnittelualueella on ui-
mahalli ja urheilutiloja. Samassa korttelissa sijaitsee ruotsinkieli-
nen päiväkoti ja lastenkoti. Viidensadan metrin säteellä suunnitte-
lualueesta on Meilahden sairaala-alue ja Laakson sairaala, useita
kouluja ja päiväkoteja sekä Keskuspuisto ja Olympiastadion toi-
mintoineen. Kilometrin säteellä on Töölön kirjasto, Sibeliuksen ja
Topeliuksen puistot, Meilahdenpuisto sekä Meilahden kirkko. Hel-
singin keskustan rautatieasemalle on n. 2,5 kilometrin matka.

Lähin päivittäistavarakauppa sijaitsee kaava-alueen viereisen Au-
ratalon (tontti 520/6) katutasokerroksessa. Noin viidensadan met-
rin säteellä on muutama pieni valintamyymälä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelin keskeisten palveluiden eli ui-
mahallin ja urheilutilojen toiminnan jatkumisen ja kehittymisen.
Liike- ja muita toimitiloja tulee toteuttaa Urheilutalon (520/19)
maantasokerrokseen sekä Markkinointi-instituutin tontin 520/20
maantasokerrokseen.

Esteettömyys

Markkinointi-instituutin tontilla Töölöntullinkadun ja pihan välillä on
n. 6 metrin tasoero. Tontilla tulee kiinnittää erityistä huomiota es-
teettömien yhteyksien järjestämiseen. Urheilutalon sisäpihamai-
nen noin tasossa +19,8 sijaitseva vesikatto muuttuu osittain asuk-
kaiden oleskelupihaksi, jonne tulee järjestää esteetön kulku.
Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta nor-
maalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Suunnittelualue on urbaania kaupunkialuetta. Urheilutalon tontti
on lähes kokonaan rakennettu. Korttelin kallioisuus ja tasoerot
ovat näkyvissä Markkinointi-instituutin sisäpihalla. Markkinointi-
instituutin tontilla on säilynyttä suurikokoista kasvillisuutta. Alu-
eella ei ole suojeltuja tai muita arvokkaita luontokohteita.

Tonttien korkeusasemat vaihtelevat välillä +14  nousten
länteen ja pohjoiseen päin. Avokallion korkeimmat kohdat ovat
Markkinointi-instituutin tontin lounaisosassa noin tasossa +20.
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Kaavaratkaisu

Kaavassa edellytetään säilyttämään tontin kallioisuutta ja täysi-
kasvuisia hyväkuntoisia puita mahdollisimman paljon. Istutettavat
piha-alueet ja viherkatot ja -kannet tuovat rakennettuun ympäris-
töön uuden kasvillisuuselementin. Korttelin alueelle edellytetään
istuttamaan uutta puustoa ja pensaita. Uusissa istutuksissa tulee
osin suosia Meilahdelle tyypillisiä mäntyjä. Piha-alueelle edellyte-
tään rakentamaan aluetta, jolla viivytetään hulevettä.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Suunnittelualueen maa-ala on suurelta osin rakennettua. Markki-
nointi-instituutin tontilla on rakentamattomia piha-alueita.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisulla pyritään parantamaan suunnittelualueen ekolo-
gista kestävyyttä mm. säästämällä mahdollisimman paljon raken-
tamatonta maanvaraista pinta-alaa. Viherkatoilla, kansipihojen is-
tutuksilla sekä mahdollisimman hyvin vettäläpäisevillä pintamateri-
aaleilla pyritään parempaan hulevesien hallintaan.

Kaavassa edellytetään, että Markkinointi-instituutin tontin (520/20)
vihertehokkuus täyttää Helsingin viherkerroinmenetelmässä ase-
tetun tavoitetason. (Viherkerroin on suhdeluku tontin painotetun
viherpinta-alan ja tontin kokonaispinta-alan välillä. Painotettu vi-
herpinta-ala koostuu erilaisten viherkerroinelementtien (esim.
nurmi, viherkatto, istutettava puu) yhteenlasketuista painotetuista
pinta-aloista. Laskennassa käytettävät elementtien painotukset on
määritelty ekologisuuden, toiminnallisuuden, maisema-arvon ja
kunnossapidon näkökulmasta, huomioiden kaupungin maankäy-
tön asiantuntijoiden näkemykset.) Viherkerroin-tuloskortti on se-
lostuksen liitteenä. Laskenta perustuu kaavaa varten laadittuun
viitesuunnitelmaan.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä suojelukohteita. Alueen vä-
littömässä läheisyydessä on kaksi RKY-kohdetta, Meilahden sai-
raala-alue ja Taka-Töölön kerrostaloalue.

Kaavaratkaisu

Arkkitehti Einari Teräsvirran suunnittelemat Urheilutalo sekä TVK-
talo muodostavat tyylikkään 1960-lukulaisen kaupunkikuvallisesti
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ja rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuskokonaisuuden. Kaa-
vaehdotukseen kuuluva Urheilutalon osuus suojellaan sr-2 -mer-
kinnällä. Suojeltavia rakennusosia ovat julkisivut, nauhaikkunoi-
den ikkunajaon vaihtelevarytminen sommitteluperiaate, pää-
sisäänkäyntiaulat sekä niihin liittyvät aulatilat sekä tasossa n.
+19,8 olevan sisäpihan vesikaton kattoikkunat sekä kaarihalli. Yh-
teisparvekkeiden rakentaminen on sallittu Urheilutalon sisäpihan
puolelle. Parvekkeiden tulee sopia rakennuksen alkuperäiseen
arkkitehtuuriin ja ne voidaan toteuttaa joko sisäänvedettyinä tai
ulokeparvekkeina. Ulokeparvekkeita ei saa lasittaa.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piirissä.
Runkolinjat sijaitsevat Topeliuksenkadulla sekä Töölöntullinka-
dulla. Vesihuollon runkolinja kulkee kaava-alueen pohjoisosassa
tontin läpi.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueen rakennukset liitetään olemassa olevaan verkos-
toon. Kaavassa on merkintä kaava-alueen pohjoisosassa sijaitse-
van vesihuollon runkolinjan johtokujasta. Johtokuja-alueelle ei saa
istuttaa puita tai pensaita eikä sijoittaa kiinteitä rakenteita.

Korttelin 520 tontille 19 on varattava Helen Sähköverkon ohjeen
mukainen muuntamotila. TVK-talon ja Urheilutalon kellarissa kul-
kee kaukolämpösyöttölinja DN150 Töölöntullinkadulta Topeliuk-
senkadulle. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon, että linjan
tulee voida toimia jatkossakin.

Olemassa olevien johtojen sekä putkien läheisyydessä rakennet-
taessa on otettava huomioon niiden vaatimat suojaetäisyydet si-
ten, että niille ei aiheuteta haittaa.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä +14
+22. Markkinointi-instituutin tontin alueella maanpinnan topografia
on paikoin jyrkkäpiirteistä. Kaava-alue sijoittuu kallio- ja kitkamaa-
alueelle. Kaava-alueella sijaitsevat olemassa olevat rakennukset
on perustettu kallionvaraisesti.

Alueella ei tiedetä olleen sellaista toimintaa, joka olisi aiheuttanut
maaperän pilaantumista.
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Kaavaratkaisu

Markkinointi-instituutin tontilla uudet rakennukset voidaan perus-
taa murskekerroksen välityksellä kallioon tai kallionvaraisesti.

Kaava-alueen ympäristössä sijaitsee louhintaa rajoittavia raken-
nuksia ja rakenteita, jotka tulee ottaa huomioon jatkosuunnitte-
lussa.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Ympäröivien katujen liikenteestä aiheutuu alueelle melua ja ilman
epäpuhtauksia. Uimahallin vanha lauhdutin tuottaa sisäpihalle
melua.

Kaavaratkaisu

Katuliikenteen osalta suunnittelukohteesta on laadittu erilliset me-
luselvitykset (Akukon Oy / Topeliuksenkatu 41a ja Töölöntullin-
katu 8 sekä Helimäki / Töölöntullinkatu 4-6). Laadittujen melusel-
vitysten mukaan rakennukset suojaavat korttelin sisäpihoja katulii-
kenteen melulta siten, että sinne voidaan sijoittaa leikkiin ja oles-
keluun tarkoitetut alueet. Topeliuksenkadun varressa rakennuk-
sen julkisivuille kohdistuva liikennemelu edellyttää selvityksen mu-
kaan vähintään 30 dB äänitasoerovaatimusta kadun puoleiselta
julkisivulta. Kaavassa on esitetty julkisivuille kohdistuvat äänita-
soerovaatimukset. Ilmanottoa ei sallita järjestettävän kadun puo-
lelta.

Uimahallin IV-järjestelyt on peruskorjauksen yhteydessä suunni-
teltu muutettaviksi siten, ettei IV-koneiden melu kohdistuisi häirit-
sevästi korttelin sisäosiin.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Kaava-alueella sijaitsevat rakennukset ovat 5 7-kerroksisia. Ur-
heilutalon tontilla sijaitseva rakennus, jonka käyttötarkoitus muut-
tuu, on 7-kerroksinen. Markkinointi-instituutin tontilla sijaitseva pu-
rettava rakennus on 2 5-kerroksinen.

Pelastautumisreitit ovat Topeliuksenkadulla, Töölöntullinkadulla
sekä Markkinointi-instituutin sisäpihalla, jonne ajetaan Sten-
bäckinkadulta naapuritontilla 520/12 sijaitsevan ajorasitteen
kautta.
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Topeliuksenkadun alitse Urheilutalon tontilta kulkee betoniraken-
teinen huoltotunneli tämän kaava-alueen ulkopuolelle, korttelin
15529 tontin 6 pohjoiskulmaan.

Kaavaratkaisu

Urheilutalon (520/19) kerrosluku pysyy ennallaan. Urheilutalon toi-
mistosiipien katolle tulee uusi IV-konehuone. Markkinointi-instituu-
tin tontille 520/20 tulevien uudisrakennusten korkeudet sopeutu-
vat alueen rakennuskantaan.

Urheilutalon, Markkinointi-instituutin sekä kaavarajauksen ulko-
puolella sijaitsevalle Työterveyslaitoksen tonteille 520/19, 20 ja 18
ajetaan kaavarajauksen ulkopuolella olevan TVK-talon tontin
520/2 kautta. Ajoyhteys on tontilla 2 voimassa olevan kaavan
10481 mukainen. Markkinointi-instituutin tontilla 520/20 sijaitsee
tällä hetkellä Työterveyslaitoksen (tontti 520/18) maanalaisia rasi-
teautopaikkoja sekä huoltoajoyhteys. Kyseiset paikat ja yhteys on
merkitty kaavakarttaan. Huoltoajoyhteys kulkee tonttien 520/19,
520/2 ja 520/20 kautta. Huoltoajoyhteyden käytettävyys tulee var-
mistaa myös rakentamisen aikana.

Pelastusreitit sijaitsevat jatkossakin Topeliuksenkadulla sekä Töö-
löntullinkadulla. Lisäksi Markkinointi-instituutin tontille 520/20 si-
joittuvien uudisrakennuksien pelastautuminen on mahdollista
myös Stenbäckinkadulle tontilla 520/12 olevan ajorasitteen kautta.
Urheilutalossa on useampi porrashuone, joiden kautta pelkästään
sisäpihan puolelle avautuvien asuntojen pelastautuminen voidaan
hoitaa.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Markkinointi-instituutista ja Urheilutalosta sekä siihen liittyvästä
TVK-talosta on laadittu rakennushistorialliset selvitykset. Markki-
nointi-instituutin osalta on laadittu alustavia tutkielmia nykyisen ra-
kennuksen soveltuvuudesta muihin käyttötarkoituksiin.

Tonteille on laadittu viitesuunnitelmia ja suunnitelmista on tehty
yhteensovitustutkielmia. Markkinointi-instituutin tontin suunnitte-
lusta järjestettiin arkkitehtitoimistoille kaksivaiheinen rinnakkainen
toimeksianto, jonka tarkoituksena oli löytää uudisrakennuksille
Taka-Töölön ja Meilahden alueelle sopiva kaupunkikuvallinen
idea. Kaavaehdotus on laadittu jatkoon valitun vaihtoehdon jatko-
suunnittelun pohjalta.

Markkinointi-instituutin tontille on tehty tarkastelu Helsingin viher-
kerroinmenetelmässä määritellyn tavoitetason saavuttamisesta.
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Tonteista on laadittu meluselvitykset. Urheilutalon ja TVK-talon
rakennuskokonaisuuden julkisivuista on laadittu yhteinen kunto-
tutkimus.

Kaavamuutosalueesta on laadittu hankekohtainen esiselvitys alu-
een toiminnallisesta rakenteesta. Selvitys sisältää yritysvaikutus-
ten arvioinnin sekä alueellisen tarkastelun.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia. Kaupunki saa kaavaratkaisusta tuloja Markkinointi-insti-
tuutin tontin 520/20 myymisestä sekä Urheilutalon tontin 19 käyt-
tötarkoituksen muutoksesta aiheutuvasta nousevasta tonttivuok-
rasta. Voidaan todeta, että kaava on kaupungille taloudellisesti
kannattava.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisulla muutetaan yhteensä n. 15 500 k-m2 toimitiloja ja
opetustiloja asuinkäyttöön. Markkinointi-instituutin tontin kaupun-
kikuvallinen ilme muuttuu, kun nykyinen koulurakennus puretaan
ja tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja. Kaupunkikuva säilyy pää-
osin entisellään muun kaava-alueen osalta. Urheilutalon nauhaik-
kunoiden ikkunajako muuttuu käyttötarkoituksen muutoksen yh-
teydessä. Uuteen ikkunajakoon on pyritty saamaan alkuperäisto-
teutuksen henki.

Korttelin lähiympäristö sairaalatoimintoineen tulee hyvin todennä-
köisesti säilymään suurena työpaikka-alueena. Toisaalta alueella
on melko vähän vapaita toimitiloja ja niille on kysyntää hyvin to-
dennäköisesti myös tulevaisuudessa. Käyttötarkoituksen muutos
asumiseen korttelin tonteilla saattaa tulevaisuudessa heikentää
sairaalakampusta tukevien toimintojen, erilaisten yritysten tai
muun elinkeinoelämän sijoittumisen mahdollisuuksia alueelle, kun
toimitilan kokonaismäärä alueella pienenee eikä alueella ole mer-
kittävää uudisrakentamispotentiaalia. Urheilutalon toimistokerrok-
siin suunniteltavien opiskelija-asuntojen voidaan kuitenkin katsoa
tukevan Meilahden kampusalueen toimintoja.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kaavaratkaisussa pyritään säästämään alueen kallioisuutta ja täy-
sikasvuisia hyväkuntoisia puita mahdollisimman paljon. Raken-
nusmassat sijoittuvat pääasiassa nykyisille rakennuspaikoille ja
kovapintaisille piha-alueille, joten muutos nykyiseen tilanteeseen
on suhteellisen pieni. Markkinointi-instituutin piha-alueiden nykyi-
set puut ja istutukset poistuvat osittain. Tontin kaksi suurinta
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puuta on merkitty säilytettäviksi. Poistuvaa puustoa korvataan uu-
den piha-alueen istutuksilla. Uusilla istutuksilla pyritään osin pa-
lauttamaan meilahtelaiseen maisemaan olennaisesti kuuluvia
mäntyjä.

Tonteilla syntyviä hulevesivirtaamia pyritään viivyttämään mahdol-
lisimman paljon tonteilla. Sekavesiviemäriin menevän huleveden
määrää pyritään vähentämään. Viherkatot ja istutettavat kansipi-
hat vähentävät osaltaan huleveden määrää.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaava luo edellytykset korkeatasoisten teknisen huollon palvelu-
jen tuottamiseen alueelle.

Kaavamuutos lisää jonkin verran liikennettä erityisesti Töölöntul-
linkadulla. Kaavamuutoksesta ei aiheudu kadunrakennuskustan-
nuksia kaupungille.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaavaehdotuksen myötä Urheilutalo suojellaan. Urheilutalon sisä-
pihan puolelle rakennetaan yhteisparvekkeita, joiden tulee sovel-
tua rakennuksen alkuperäiseen arvokkaaseen arkkitehtuuriin.
Markkinointi-instituutin rakennus puretaan ja tilalle suunnitellaan
uusi Taka-Töölön ja Meilahden arvokkaaseen rakennusperintöön
soveltuva kokonaisuus.

Korttelin ratkaisuja on tutkittu kaavoitusprosessin aikana kokonai-
suutena ja kaava-alueen naapuritontilla olevan TVK-talon kehittä-
misen mahdollisuudet ja rakennussuojelu on huomioitu kaavaeh-
dotuksessa mukana olevien tonttien ratkaisuissa.

Julkiset ja puolijulkiset ulkotilat edellytetään toteutettaviksi kau-
punkikuvallisesti korkeatasoisina, muotoilultaan ja materiaaleil-
taan korkealaatuisina sekä aikaa kestävinä.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Tonteilla pyritään parantamaan hulevesien hallintaa.

Kaavassa edellytetään, että Markkinointi-instituutin tontin 520/20
vihertehokkuus täyttää Helsingin viherkerroinmenetelmässä ase-
tetun tavoitetason.
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Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Vilkasliikenteisen Topeliuksenkadun puolella kielletään asuminen
rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Kaavassa määrätään,
että Urheilutalon tontilla 520/19 asuntojen lämpöolosuhteisiin tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota. Sekä säilyviin, että uusiin raken-
nuksiin tulee määräyksiä meluntorjunnasta. Kaavaratkaisun
asuinpihat ja määräykset muista pihaan verrattavista ulko-oleske-
lualueista lisäävät oleskelualueiden määrää ja parantavat tulevien
asukkaiden mahdollisuuksia virkistykseen.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Käyttötarkoituksen muutokset toimitiloista ja opetuskäytöstä asu-
miseen muuttavat paikallisesti alueen toimitilapainotteisuutta.
Laajemmassa mittakaavassa alue kuitenkin säilyy suurena työ-
paikkakeskittymänä, sillä Meilahden ja Laakson laajat sairaala-
alueet säilyvät sairaala-alueina tulevaisuudessakin. Paikallisesti
muutos on suurempi. Alueella on melko vähän vapaita toimitiloja
ja niille on kysyntää todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Kort-
teliin kuitenkin jää myös jonkin verran elinkeinotoimintaa, kuten
uimahalli ja urheilutilat sekä tonttien alimpiin kerroksiin kaavalla
määrättävät toimi- ja liiketilat. Kaavamuutoksen yhteydessä on
laadittu hankekohtainen esiselvitys, joka sisältää yritysvaikutusten
arvioinnin ja alueellisen tarkastelun.

TOTEUTUS

Vaiheittain toteuttaminen

Urheilutalon uimahallin ja urheilutilojen peruskorjaus on alkanut
loppuvuodesta 2017. Saman korjauksen yhteydessä muutetaan
saman kiinteistön ylempiä toimitilakerroksia asuinkäyttöön. Toi-
mistokerrosten muutokselle on myönnetty rakennuslupa huhti-
kuussa 2018. Korjausten ja muutosten on arvioitu olevan valmiita
arviolta loppuvuodesta 2019.

Markkinointi-instituutin tontilla varaudutaan vaiheittaiseen toteu-
tukseen. Todennäköisesti ensimmäisenä rakennetaan sisäpihan
puolella sijaitseva rakennus. Rakennusyhtiö on arvioinut toteutta-
misen alkavan aikaisintaan 2019.

Alueella olevien maanalaisten huoltoyhteyksien sekä autopaikko-
jen käyttö rakentamisen aikana on varmistettava.
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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

- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheyttä

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-
dassa Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet sekä Vaikutukset.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueella ei ole kaavamerkin-
tää. Kaava-aluetta ympäröivät alueet on merkitty kulttuuriympäris-
tön vaalimisen kannalta tärkeiksi alueiksi (RKY2009).
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Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on kantakaupunkialuetta (C2). Nyt laadittu kaavaratkaisu on
Helsingin yleiskaavan (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.
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Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 10481 (tullut voimaan
24.4.1998). Alueella on kaavamerkinnät YO (opetustoiminnan
korttelialue) sekä YH (hallinto- ja virastorakennusten korttelialue,
jolle saa sijoittaa uimahallin ja liikuntatiloja).

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.4.2017 periaatteet
käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kantakau-
pungin rajatulla alueella (päivätty 28.3.2017).

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi alueen asemakaavan
muuttamisen muutosluonnoksen sekä Topeliuksenkatu 41a:ta
koskevan poikkeamispäätöksen 7.11.2017.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.
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Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa tontit. Tonttien 520/8 ja 14 (muodos-
tuva tontti 520/20) myynnistä on tehty rakennusliikkeen kanssa
esisopimus.

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 2017 tonteilla 520/8 ja 14 sekä
520/19 Markkinointi-instituutin kannatusyhdistyksen, YIT Raken-
nus Oy:n ja Töölön Urheilu- ja terveystalo Oy:n hakemuksista.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma- sekä kaavaluonnosvai-
heessa mukana olivat myös TVK-talon tontti 520/2 sekä Töölön
ruotsinkielisen päiväkodin tontti 520/13. Tontilla 520/2 kaavoitus
tuli vireille Kiinteistö Oy Töölöntulli 8:n hakemuksesta ja tontilla
520/13 kaupungin aloitteesta.



23 (27)

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Uudenmaan ELY-keskus
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (ent. opetusvirasto, ent.

varhaiskasvatusvirasto)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo, ent. liikun-

tavirasto)
 pelastuslaitos
 sosiaali- ja terveystoimiala (ent. sosiaali- ja terveysvirasto)
 kaupunkiympäristön toimiala (ent. kiinteistöviraston geotekni-

nen osasto, ent. kiinteistöviraston tonttiosasto, ent. rakennus-
valvontavirasto, ent. rakennusvirasto, ent. ympäristökeskus)

 kaupunginkanslia

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä
lehti-ilmoituksella Helsingin uutiset -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 22.5. 12.6.2017 seuraavissa paikoissa:
 Töölön kirjastossa, Topeliuksenkatu 6
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Asukastilaisuus pidettiin 6.6.2017 Markkinointi-instituutin tiloissa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat alueen melu- ja ilmanlaa-
tuongelmien huomioimiseen, turvallisten ja terveellisten asuinolo-
suhteiden järjestämiseen sekä olemassa olevan putki- ja kaapeli-
infran huomioimiseen.

http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/suunnitelmatAsukastilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmatAsukastilaisuus


24 (27)

Viranomaisten kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä kaavan valmis-
telun aikana ja kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon
kaavatyössä ja niistä on tarpeen mukaan keskusteltu kaavoitus-
työn aikana lisää.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat pääosin täydennysrakentamiseen. Pää-
asiassa kaavamuutoksen nähtiin luovan nykyistä paremmat edel-
lytykset Töölöntullinkadun viihtyisyyden parantamiselle ja kaava-
muutoksessa esitetyt rakennussuojelutarpeet koettiin tarpeelli-
siksi. Mielipiteissä oli jonkin verran ristiriitaisia toiveita, joiden yh-
teensovittamisen mahdollisuuksien tutkimista jatkettiin kaavaeh-
dotusvaiheessa.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä mahdollisuuksien
mukaan. Kaavaehdotuksessa ovat edelleen mukana asukkaiden
positiivisiksi kokemat asiat, kuten Töölöntullinkadun vehreyttämi-
nen ja elävöittäminen sekä rakennussuojelu.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 7 kpl, joista 1 varsinaisen OAS-vai-
heen jälkeen.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Urheilutalon tontilla muutokset kohdistuvat etupäässä rakennuk-
sen sisätiloihin.

Markkinointi-instituutin tontille (520/20) on tutkittu erilaisia asumi-
sen vaihtoehtoja rinnakkaisilla toimeksiannoilla. Ensimmäisessä
vaiheessa mukana oli 5 arkkitehtitoimistoa, jotka laativat luonnos-
maiset suunnitelmat tontin kaupunkikuvallisesta ilmeestä ja uu-
sista asuinrakennuksista. Näiden joukosta valittiin 3 erilaista vaih-
toehtoa, joiden pohjalta jatkokehitetyt suunnitelmat olivat OAS- ja
kaavaluonnosaineiston liitteenä. Kaavamuutoksen pohjaksi ja jat-
kotyöstettäväksi valittiin ARK-house arkkitehdit Oy:n suunnitelma.

Kaavaluonnosvaiheen (Kylk 7.11.2017) jälkeen kaavarajausta on
muutettu. Kaavaluonnosvaiheessa kaavamuutoksessa olivat mu-
kana myös Töölön ruotsinkielisen päiväkodin tontti 520/13 sekä
TVK-talon tontti 520/2. Korttelin ratkaisuja on tutkittu kokonaisuu-
tena kaavaprosessin aikana. Kaavaehdotuksessa mukana olevien
tonttien ratkaisut on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat myö-
hemmin kaavoitettavien tonttien kehittämisen kaavoitusprosessin
aikana annettujen reunaehtojen pohjalta.
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Töölön ruotsinkielisen päiväkodin tontti jäi pois kaavasta ehdotus-
vaiheessa tontinomistajan pyynnöstä. Omistaja halusi vielä kar-
toittaa päiväkodin ja lastenkodin mahdollisia tilatarpeita ja selvit-
tää 1950-luvulla rakennetun lisärakennuksen kehittämismahdolli-
suuksia. Päiväkodin 1910-luvulla rakennettu puinen päärakennus
avoimine ympäristöineen todettiin kaavaluonnosvaiheessa raken-
nustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti arvok-
kaaksi kokonaisuudeksi. Kaavatyön mahdollisesti jatkuessa luon-
noksessa esitetyt rakennussuojelulliset tavoitteet luovat pohjan
kaavamuutokselle. Puinen päärakennus on tavoitteena suojella
sekä tontin avoin maisema kallioineen ja mäntyineen säilyttää.

TVK-talon tontilla on tutkittu rakennuksen sisäisten muutosten li-
säksi täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Tontti jäi pois kaa-
vaehdotuksesta, sillä asemakaavan muutoksen sisällöstä ei saatu
sovittua hakijan kanssa muiden kaavassa mukana olevien hank-
keiden aikataulussa. Suunnittelu on käynnissä omana kaavahank-
keenaan. Tavoitteena on suojella TVK-talon osuus vastaavasti
kuin Urheilutalon osuus sekä mahdollistaa lisärakentaminen sekä
käyttötarkoituksen muutos toimitilaksi (ml. hotellitoiminta) tai toimi-
tilojen ja asuntojen yhdistelmäksi.

Kaavoitusprosessin aikana kaava-alueen suunnittelun tueksi on
laadittu tiiviissä yhteistyössä mm. rakennusvalvonnan ja kaupun-
ginmuseon asiantuntijoiden kanssa maankäytöllisiä reunaehtoja.
Reunaehtoja on asetettu, jotta tonttien tarkoituksenmukainen ke-
hittäminen on mahdollista siten, että eri käyttötarkoitusten (erityi-
sesti asumisen) toiminnalliset vaatimukset täyttyvät eivätkä lä-
hiympäristön ja täydennettävän tontin erityiset kaupunkikuvalliset,
rakennustaiteelliset ja rakennussuojelulliset arvot vaarannu.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Kaavamuutosluonnoksen kanssa samaan aikaan valmisteltiin
poikkeamislupaa Töölön Urheilu- ja terveystalon tontille 520/19.
Poikkeamislupa oli suunnitteluratkaisuiltaan samanlainen kaava-
muutoksen kanssa. Poikkeamislupa esiteltiin yhdessä kaavaluon-
noksen kanssa kaupunkiympäristölautakunnalle 7.11.2017. Kau-
punkiympäristölautakunta hyväksyi poikkeamisluvan ja kaava-
muutosluonnoksen 7.11.2017 jatkosuunnittelun pohjaksi. Han-
ketta ohjattiin edelleen rakennuslupavaiheessa siten, että se täyt-
tää kaavaehdotuksen edellytykset. Hankkeelle myönnettiin raken-
nuslupa huhtikuussa 2018.

Kaavaluonnoksesta ja poikkeamisesta on keskusteltu Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa ELY-Hel
-kuukausikokouksessa. Kaupunginmuseolta saatiin epävirallinen
ennakkolausunto koskien Töölön Urheilu- ja terveystalon (tontti
520/19) muutoksia.
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 Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 26.6. 25.7.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 5.6.2018
ja lautakunta päätti 12.6.2018 asettaa kaavaehdotuksen nähtä-
ville.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat vesihuollon toimintaedellytyksiin sekä rakennus- ja kulttuuri-
historiallisiin arvoihin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

HSY:n lausunnon johdosta:
 kaavakarttaa on täsmennetty siten, että pohjoisosan aikai-

semmin puilla ja pensailla istutettavaksi määrätyn istutus-
alueen merkintä on muutettu pensailla istutettavaksi.

 Istutettavan alueen osan määräystä on täsmennetty siten,
että johtokujan alueelle ei sallita pensaiden istuttamista.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 AL-korttelialueella rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan

korkeusasemaa ja rakennuksen julkisivun ja vesikaton leik-
kauskohdan ylintä korkeusasemaa on täsmennetty.

 Maanpinnan, pihakannen tai kansitason likimääräisiä kor-
keusasemamerkintöjä on täsmennetty.
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 Liikenne ja pysäköinti -kohdan autopaikkojen sijoittamis-
määräystä on täsmennetty.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta.

tai kansitason liki

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-
teltu asianomaisten tahojen kanssa.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Asemakaavoituspalvelu on 2.1.2019 muuttanut kaavaehdotusta.

Helsingissä 2.1.2019

Marja Piimies










































































































































