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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia, joka sijait-
see Meilahdessa Töölöntullinkadun varrella osoitteessa Töölöntul-
linkatu 8. Kaavaratkaisu mahdollistaa 1960-luvun toimistoraken-
nuksen rakennussuojelun, korottamisen ja osittaisen muutoksen
asuinkäyttöön sekä rakennukseen kytkeytyvän toimitila-/ asumis-
käyttöön tarkoitetun uudisrakennuksen rakentamisen. YH-tontti
(hallinto- ja virastorakennusten korttelialue) muuttuu kaavaratkai-
sun myötä AL-tontiksi (asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortte-
lialue). Asemakaavan muutos on osa koko korttelia koskevaa,
laajempaa käyttötarkoituksen muutosta.

Uutta asuntokerrosalaa on n. 6 960 k-m2 ja toimitilakerrosalaa on
n. 2 150 k-m2. Kokonaiskerrosala kasvaa 2 790 k-m2:lla. Asukas-
määrän lisäys on n. 170.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vähentää toimitilan määrää ja
muuttaa osaltaan Töölöntullin korttelia asumispainotteisemmaksi.

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan
kanssa.

Kaavaluonnoksen (Kylk 7.11.2017) jälkeen kaavarajausta on
muutettu ja asemakaavoitusta on jatkettu kahtena erillisenä kaa-
vahankkeenaan. Viereisillä tonteilla on asemakaavan muutos nro
12515 tullut lainvoimiseksi keväällä 2019.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin kaksi muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat puutteelliseen
naapurien kuulemiseen, lisääntyvään meluun, ilmansaasteisiin ja
varjostukseen, Taka-Töölön ja Meilahden väljästä ja matalahkosta
kaupunkirakenneperiaatteesta poikkeamiseen ja asuinympäristön
laadun heikentämiseen. Lisäksi esitettiin 9-kerroksisien uudisosan
tilalle matalampaa rivitaloratkaisua.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat asemakaavaehdotuksen sisältövaatimuksiin ja rakennetun
kulttuuriympäristön vaalimiseen. Kaavaehdotukseen tehtiin muu-
toksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen vii-
meisessä luvussa.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on suojella kaupunkikuvallisesti ja ra-
kennustaiteellisesti arvokas, arkkitehti Einari Teräsvirran suunnit-
telema rakennus ja mahdollistaa sen maltillinen korottaminen,
käyttötarkoituksen muutos pääosin asumiseen sekä rakennuk-
seen kytkeytyvän toimitila-/asumiskäyttöön tarkoitetun uudisra-
kennuksen rakentaminen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että sillä tuetaan AM-ohjelman asuntotuotantota-
voitetta ja edistetään täydennysrakentamista ja monipuolista
asuntorakennetta.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 2 632 m2.

Kaavaratkaisun kokonaiskerrosala on noin 9 110 k-m2, josta
asuinkerrosalaa on noin 6 960 k-m2 ja toimisto- ja liiketilakerros-
alaa noin 2 150 k-m2.
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontti sijaitsee nk. Töölöntullissa Taka-Töölön ja Meilahden kau-
punginosien rajan tuntumassa kahden sairaalakeskittymän, Mei-
lahden sairaala-alueen ja Laakson sairaalan muodostamalla työ-
paikkavyöhykkeellä, jonka katkaisee Urheilukadun ja Topeliuk-
senkadun väliin jäävä alue, jolla sijaitsee kaksi kapeaa asuinker-
rostalokorttelia. Koko Töölöntullin kortteli on muuttumassa asu-
mispainotteiseksi viereisten tonttien asemakaavan muutoksen
myötä.

Arkkitehti Einari Teräsvirran suunnittelemat Töölön Urheilu- ja ter-
veystalo (Topeliuksenkatu 41a) sekä TVK-talo, alun perin Toimi-
henkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliiton toimitalo, valmistuivat
1967. Rakennuskokonaisuus rinnastuu tyylillisesti Tukholmanka-
dun varressa sijaitsevaan alueen maamerkkiin, arkkitehti Erkko
Virkkusen suunnittelemaan Aurataloon (1962).

Töölöntullinkadun itäpuoleinen Mannerheimintien varren avointa
korttelirakennetta edustava asuinrakennusrivistö on rakennettu
1930 40-lukujen taitteessa.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

Merkintä mahdollistaa tontin YH-käyttötarkoituksen muutoksen
asuin-, liike- ja toimistokäyttöön. Ensimmäinen ja toinen kerros on
varattava pääasiassa liike- tai muiksi toimitiloiksi. Rakennuksen
korottaminen on rakennussuojelutavoitteiden puitteissa mahdol-
lista, mikäli se tehdään koko rakennuskokonaisuuden osalta yhte-
näisellä tavalla, viereiseen Töölön Urheilutalon rakennukseen so-
vittaen.

Suojeltavaan TVK-talon rakennukseen kytkeytyvä toimitila-/ asu-
miskäyttöön tarkoitettu uudisrakennus voidaan rakentaa tontin
kaakkoisosaan, osittain olemassa olevan rakennuksen maanta-
sokerroksen yläpuolelle.

Ulko-oleskelutiloja tulee osoittaa oleskelupihan lisäksi sisäpihan
puolelle rakennettaville yhteiskäyttöparvekkeille, jotka tulee sovit-
taa rakennuksen alkuperäiseen arkkitehtuuriin. Ulkotilat, kuten
muukin rakentaminen on suunniteltava osaksi Meilahden ja Taka-
Töölön kaupunkikuvallisesti arvokasta aluekokonaisuutta ja toteu-
tettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena, muotoilultaan ja ma-
teriaaleiltaan korkealaatuisina sekä aikaa kestävinä.
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Liikenne

Lähtökohdat

Alue sijaitsee Topeliuksenkadun ja Töölöntullinkadun rajaamalla
alueella, josta on lyhyet kävelyetäisyydet (100 150 m) raitio-
vaunu- ja bussipysäkeille. Yleiskaavassa on varauduttu poikittai-
seen pikaraitiotieyhteyteen Tukholmankadulla, jolla liikennöi tällä
hetkellä raitiolinja 4 Munkkiniemestä Katajanokalle.

Töölöntullinkatu on vähäliikenteinen tonttikatu, joilla on kadunvar-
sipysäköintiä. Töölöntullinkatu on yksisuuntainen etelän suuntaan.
Vuoden 2040 liikennemääräennusteissa ei ole havaittavissa mer-
kittäviä muutoksia nykyisiin liikennemääriin.

Alue tulee olemaan hyvin saavutettavissa polkupyörällä. Töölön-
tullin aukiolla sijaitsee yksi kaupunkipyöräjärjestelmään kuuluvista
asemista.

Kaavaratkaisu

Kaavan edellyttämät auto- ja pyöräpysäköintipaikat sijoitetaan
tontille rakennuksiin, kannenalaiseen pysäköintilaitokseen ja kel-
laritiloihin. Osa autopaikoista voidaan sijoittaa tontin 520/19 puo-
leisen pysäköintilaitoksen osuudelle. Ajoyhteydet myös viereisten
tonttien pysäköintiin järjestetään Töölöntullinkadulta. Tonttiliitty-
mässä tulee varata riittävät näkemät kadun suuntaan.

Kaavamuutos ei edellytä muutoksia nykyisiin katujärjestelyihin.

Palvelut

Lähtökohdat

Korttelissa on uimahalli ja urheilutiloja, ruotsinkielinen päiväkoti ja
lastenkoti. Viidensadan metrin säteellä suunnittelualueesta on
Meilahden sairaala-alue ja Laakson sairaala, useita kouluja ja päi-
väkoteja sekä Keskuspuisto ja Olympiastadion toimintoineen. Ki-
lometrin säteellä on Töölön kirjasto, Sibeliuksen ja Topeliuksen
puistot, Meilahdenpuisto sekä Meilahden kirkko. Helsingin kes-
kustan 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

Liike- ja muita toimitiloja tulee toteuttaa ensimmäiseen ja toiseen
kerrokseen.
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Esteettömyys

Sisäpihamainen, noin tasossa +19,8 sijaitseva vesikatto muuttuu
osittain asukkaiden oleskelupihaksi, jonne tulee järjestää esteetön
kulku. Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta
normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Tontti on lähes kokonaan rakennettu. Alueella ei ole suojeltuja tai
muita arvokkaita luontokohteita.

Kaavaratkaisu

Tontilla tulee viivyttää hulevesien virtausta mahdollisimman paljon
ennen niiden johtamista aluekuivatusjärjestelmään. Hulevesille
tulee järjestää tulvareitti.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä suojelukohteita. Viereisen
tontin (520/19) samaa rakennuskokonaisuutta edustava Töölön
Urheilutalon rakennus on suojeltu sr-2-merkinnällä. Töölöntullin
korttelin 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
ja rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuskokonaisuuden. Kaa-
vaehdotukseen kuuluva TVK-talon osuus suojellaan sr-2-merkin-
nällä. Suojeltavia rakennusosia ovat julkisivut, nauhaikkunoiden
ikkunajaon vaihtelevarytminen sommitteluperiaate, pääsisään-
käynti siihen liittyvine aula- ja käytävätiloineen sekä tasossa n.
+19,8 olevan sisäpihan vesikaton kattoikkunat. Rakennuksen ko-
rottaminen on mahdollista, mikäli se tehdään koko rakennuskoko-
naisuuden osalta yhtenäisellä tavalla, viereiseen Töölön Urheilu-
talon rakennukseen sovittaen. Yhteisparvekkeiden rakentaminen
on sallittu sisäpihan puolelle.

Parvekkeiden tulee sopia rakennuksen alkuperäiseen arkkitehtuu-
riin ja ne voidaan toteuttaa joko sisäänvedettyinä tai ulokeparvek-
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keina. Ulokeparvekkeita ei saa lasittaa. Nauhaikkunoiden ikku-
najakoa voidaan sommitteluperiaate säilyttäen muuttaa käyttötar-
koituksen muutoksen yhteydessä.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piirissä.
Runkolinjat sijaitsevat Töölöntullinkadulla. Vesihuollon runkolinja
kulkee tontin luoteisosassa tontin läpi.

Kaavaratkaisu

Kaavassa on merkintä tontin luoteisosassa sijaitsevan vesihuollon
runkolinjan johtokujasta. Johtokuja-alueelle ei saa istuttaa puita
tai pensaita eikä sijoittaa kiinteitä rakenteita.

TVK-talon ja kaavan-alueen viereiselllä tontilla 520/19 sijaitsevan
Urheilutalon kellarissa kulkee kaukolämpösyöttölinja DN150 Töö-
löntullinkadulta Topeliuksenkadulle. Jatkosuunnittelussa tulee ot-
taa 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

Kaava-alue sijoittuu kallio- ja kitkamaa-alueelle. Kaava-alueella
olevat rakennukset on perustettu kallionvaraisesti. Tontti on lähes
kokonaan rakennettu.

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

Kaavaratkaisu

Uudisrakennus voidaan rakentaa osittain suojeltavan rakennuk-
sen yläpuolelle. Uuden rakennusmassan perustamisen ja raken-
teiden yhteensovituksen pääperiaatteet on selvitetty kaavatyön
aikana. Uudisrakennuksen perustaminen ja rakenteiden yhteen-
sovitus tarkentuu jatkosuunnittelussa.
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Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Ympäröivien katujen liikenteestä aiheutuu alueelle melua ja ilman
epäpuhtauksia.

Kaavaratkaisu

Katuliikenteen osalta suunnittelukohteesta on laadittu meluselvi-
tys (Akukon Oy), jonka mukaan rakennukset suojaavat sisäpihaa
katuliikenteen melulta siten, että sinne voidaan sijoittaa leikkiin ja
oleskeluun tarkoitetut alueet. Parvekkeita voidaan sijoittaa sisäpi-
han puoleisille julkisivuille ilman lasitusta. Kadun puolen julkisi-
vuilla parvekkeet tulisi lasittaa, jotta melutason ohjearvot niillä
täyttyvät.

Tuloilma tulee ottaa riittävän kaukaa ilman epäpuhtauksia tuotta-
vista lähteistä.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Rakennus on 7-kerroksinen ja siinä on kaksi uloskäytävää. Pelas-
tautumisreitti on Töölöntullinkadulla.

Kaavaratkaisu

Olemassa oleva rakennus on mahdollista korottaa 8-kerroksiseksi
viereisen Töölön Urheilutalon rakennuksen korkuiseksi ja sen ka-
tolle voidaan rakentaa uusi IV-konehuone. Olemassa olevaan ra-
kennukseen kytkeytyväksi suunnitellun uudisrakennusten korkeus
noudattelee kadun puolella korotettavan TVK-talon räystäskor-
keutta. Uudisrakennus on suunniteltu yhdeksän kerroksisena, si-
ten että ylimmäinen kerros on vajaa.

Kaavarajauksen ulkopuolella sijaitsevien Töölön Urheilutalon,
Markkinointi-instituutin sekä Työterveyslaitoksen tonteille 520/19,
20 ja 18 ajetaan asemakaavan muutoksen kohteena olevan tontin
520/2 kautta. Markkinointi-instituutin tontilla 520/20 sijaitsee Työ-
terveyslaitoksen (tontti 520/18) maanalaisia rasiteautopaikkoja
sekä huoltoajoyhteys. Huoltoajoyhteys kulkee tonttien 520/19,
520/2 ja 520/20 kautta. Huoltoajoyhteyden käytettävyys tulee var-
mistaa myös rakentamisen aikana.

Pelastusreitti sijaitsee jatkossakin Töölöntullinkadulla. Rakennuk-
sessa, johon uudisrakennus kytkeytyy, on jatkossakin kaksi por-
rashuonetta, joiden kautta pelkästään sisäpihan puolelle avautu-
vien asuntojen pelastautuminen voidaan järjestää.
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Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

TVK-talosta sekä siihen liittyvästä Urheilutalosta on laadittu ra-
kennushistorialliset selvitykset.

Tontista on laadittu meluselvitys. Urheilutalon ja TVK-talon raken-
nuskokonaisuuden julkisivuista on laadittu yhteinen kuntotutki-
mus.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia. Kaupunki saa kaavaratkaisusta tuloja käyttötarkoituksen
muutoksesta ja kaavoitettavasta uudesta rakennusoikeudesta ai-
heutuvasta korotettavasta tonttivuokrasta.

Voidaan todeta, että kaava on kaupungille taloudellisesti kannat-
tava.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, yrityksiin ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisulla muutetaan toimitiloja ja opetustiloja asuinkäyt-
töön. Kaupunkikuvallinen ilme muuttuu suunnitellun uudisraken-
nuksen myötä.

Käyttötarkoituksen muutos vaikuttaa paikallisesti alueen toimitila-
painotteisuuteen. Laajemmassa mittakaavassa alue kuitenkin säi-
lyy suurena työpaikkakeskittymänä, sillä Meilahden ja Laakson
laajat sairaala-alueet säilyvät sairaala-alueina tulevaisuudessakin.
Toisaalta alueella on melko vähän vapaita toimitiloja, joille olisi ky-
syntää todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Käyttötarkoituksen
muutos asumiseen saattaa heikentää sairaalakampusta tukevien
toimintojen ja elinkeinoelämän sijoittumisen mahdollisuuksia alu-
eelle, kun toimitilan kokonaismäärä alueella pienenee eikä alu-
eella ole merkittävää uudisrakentamispotentiaalia. Tontin alimpiin
kerroksiin jää kuitenkin kaavalla määrättävät toimi- ja liiketilat.
Kaavamuutoksen yhteydessä on laadittu koko alkuperäisestä
suunnittelualueesta hankekohtainen esiselvitys, joka sisältää yri-
tysvaikutusten arvioinnin ja alueellisen tarkastelun.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavamuutos lisää jonkin verran liikennettä erityisesti Töölöntul-
linkadulla. Kaavamuutoksesta ei aiheudu merkittäviä kadunraken-
nuskustannuksia kaupungille.
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Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaavaehdotuksen myötä TVK-talon rakennus suojellaan. Raken-
nuksen korottaminen on mahdollista ja se tulee tehdä koko raken-
nuskokonaisuuden osalta yhtenäisellä tavalla, viereiseen Töölön
Urheilutalon rakennukseen sovittaen. Rakennukseen kytkeytyy
tontin kaakkoisosaan sijoittuva uudisrakennus. Sisäpihan puolelle
on mahdollista rakentaa yhteisparvekkeita, joiden tulee sopeutua
rakennuksen alkuperäiseen arkkitehtuuriin.

Korttelin ratkaisuja on tutkittu kaavoitusprosessin aikana kokonai-
suutena ja erityisesti Urheilutalon ja TVK-talon muodostamaa ra-
kennuskokonaisuutta on suunniteltu samoista lähtökohdista.

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

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.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on kantakaupunkialuetta (C2). Keskusta, jota kehitetään toi-
minnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelu-
jen, 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
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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. 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 kaavamerkintä YH (hallinto- ja virastora-
kennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa uimahallin ja liikuntati-
loja).

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 luonnoksen (sekä Topeliuksenkatu 41a:ta koskevan
poikkeamispäätöksen) 7.11.2017.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Töölöntullin kortteli 520 tontteja 8,
14 ja 19 koskevan asemakaavan muutoksen 13.2.2019.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa tontin.

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 Kiinteistö Oy Töölöntullin-
katu 8:n hakemuksesta.
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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)
 sosiaali- ja terveystoimiala (ent. sosiaali- ja terveysvirasto)
 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.

Viranomaisten kanssa on tehty yhteistyötä kaavan valmistelun ai-
kana ja kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaava-
työssä ja niistä on tarpeen mukaan keskusteltu viranomaistahojen
kanssa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

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

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat pääosin täydennysrakentamiseen. Kaava-
muutoksen nähtiin luovan nykyistä paremmat edellytykset Töölön-
tullinkadun viihtyisyyden parantamiselle ja kaavamuutoksessa
esitetyt rakennussuojelutarpeet koettiin tarpeellisiksi. Mielipiteissä
oli jonkin verran ristiriitaisia toiveita, joiden yhteensovittamisen
mahdollisuuksien tutkimista jatkettiin kaavaehdotusvaiheessa.

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.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Kaavaluonnosvaiheen (kylk 7.11.2017) jälkeen kaavarajausta on
muutettu. Kaavaluonnosvaiheessa olivat mukana korttelin 520
tontit 2, 8, 13, 14 ja 19. Tontteja 8, 14 ja 19 koskevaa asemakaa-
van valmistelua on edistetty erillisenä hankkeenaan ja sen osalta
asemakaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi huhtikuussa 2019.
Korttelin ratkaisuja on tutkittu kokonaisuutena kaavaprosessin ai-
kana. Tonttia 520/2 koskevan kaavaehdotuksen ratkaisut on
suunniteltu luonnosvaiheen kaava-alueeseen kuuluvien kiinteistö-
jen välisten, yhdessä sovittujen lähtökohtien pohjalta.

Kaavoitusprosessin aikana kaava-alueen suunnittelun tueksi on
laadittu yhteistyössä mm. rakennusvalvonnan ja kaupunginmu-
seon asiantuntijoiden kanssa maankäytöllisiä reunaehtoja. Reu-
naehtoja on asetettu, jotta tonttien tarkoituksenmukainen kehittä-
minen olisi mahdollista siten, että eri käyttötarkoitusten (erityisesti
asumisen) toiminnalliset vaatimukset täyttyvät eivätkä lähiympä-
ristön ja täydennettävän tontin erityiset kaupunkikuvalliset, raken-
nustaiteelliset ja rakennussuojelulliset arvot vaarannu.
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 27.5. 25.6.2019

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset ja kirjeet

Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat puutteelliseen
naapurien kuulemiseen, lisääntyvään meluun, ilmansaasteisiin ja
varjostukseen, Taka-Töölön ja Meilahden väljästä ja matalahkosta
kaupunkirakenneperiaatteesta poikkeamiseen ja asuinympäristön
laadun heikentämiseen. Lisäksi esitettiin 9-kerroksisien uudisosan
tilalle matalampaa rivitaloratkaisua.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat asemakaavaehdotuksen sisältövaatimuksiin ja rakennetun
kulttuuriympäristön vaalimiseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-

kus
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitet-
tyjen huomautusten johdosta.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

 kaavaselostusta on täydennetty kaavamuutoksen hakijan toi-
mittaman lausunnon osalta.
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Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
8.10.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12598
hyväksymistä.

Helsingissä 8.10.2019

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö





































KUVALIITE SUOJELUKOHTEISTA

Töölöntullinkatu 8, asemakaavan muutos
Hankenumero 5666_2
Diaari HEL 2018-009025

TÖÖLÖNTULLIN KORTTELI 520 / SUOJELTAVAT KOHTEET
(Töölöntullinkatu 8)

sr-2

Kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus

Einari Teräsvirran 1960-luvulla suunnittelema ns. TVK-talon (Töölöntullinkatu 8) sekä Töölön urheilu- ja
terveystalon (Topeliuksenkatu 41a) muodostama rakennuskokonaisuus on todettu kaavaprosessin aikana
laadittujen rakennushistoriallisten selvitysten (Arkkitehtitoimisto Gramatikova & Lindberg 2016–2017, ohjaus
Helsingin kaupunginmuseo) mukaan kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi. Kokonaisuus on
hyvin säilynyt ja ilmentää aikansa tyypillisiä arkkitehtonisia pyrkimyksiä selkeine rakennusmassoineen ja
elegantteine nauhaikkunoineen. Alueen varsinaisen maamerkin, ns. Auratalon säilyttävän korjauksen myötä
Urheilutalon ja TVK-talon asema hyvin säilyneenä kokonaisuutena on entistä tärkeämpi.

Rakennuskokonaisuuden suojeltavia rakennusosia ovat julkisivut, nauhaikkunoiden ikkunajaon
sommitteluperiaate, tasossa n. 19,8 olevan vesikaton kattoikkunat ja kaarihalli sekä pääsisäänkäynnit ja niihin
liittyvät aula- ja käytävätilat. Rakennuksen korottaminen TVK-talon osuudella on mahdollista, mikäli se tehdään
koko rakennuskokonaisuuden osalta yhtenäisellä tavalla.

Ylärivi: Nauhaikkunat kiertävät TVK-talon ja Urheilutalon julkisivuja kadun puolella.
Alarivi: Urheilutalon kaarihalli ja kattolyhdyt. Nauhaikkunateema jatkuu sisäpihan puolella.

Kuvat: Tiia Ettala (lähde RHS, Arkkitehtitoimisto Gramatikova & Lindberg)



KUVALIITE SUOJELUKOHTEISTA

Töölöntullinkatu 8, asemakaavan muutos
Hankenumero 5666_2
Diaari HEL 2018-009025

Ylärivi: TVK-talon sisäänkäynti (vas.) ja Urheilutalon toimistokerrosten sisäänkäynti (oik.), josta tulee Urheilutalon uusi pääsisäänkäynti.
Keskirivi: Urheilutalon toimistokerrosten sisäänkäyntiaula (vas.) ja TVK-talon sisäänkäyntiaula nykytilassa.
Alarivi: Ilmakuva korttelista ennen korotuksia ja lisäyksiä.

Kuvat: Tiia Ettala. Mustavalkoinen ilmakuva SVUL:n myyntiesitteestä (lähde RHS, Arkkitehtitoimisto Gramatikova & Lindberg)
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Töölöntullinkatu 8

LIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS 2019

1 TAUSTA

2 LIIKENNEMÄÄRÄT JA LASKENTAMALLI



2.1 Tieliikenne

2.2 Raitioliikenne

3 TULOKSET



4 JOHTOPÄÄTÖKSET

A on 30 dB

VIITTEET

796/2017



Oleskelupiha

Palloiluhalli

Töölöntullinkatu 6

Töölöntullinkatu 4

Työterveyslaitos

Töölöntullinkatu 8

Töölöntullinkatu 8 päivitys

Tie- ja raitioliikenne



Oleskelupiha

Palloiluhalli

Töölöntullinkatu 6

Töölöntullinkatu 4

Työterveyslaitos

Töölöntullinkatu 8

Töölöntullinkatu 8 päivitys

Tie- ja raitioliikenne




