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TIIVISTELMÄ 
 Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia, joka sijait-see Liisankadun varressa Kruununhaassa. Kaavaratkaisu mah-dollistaa asuinrakentamisen tontin sisäosaan purettavan liikunta-halli- ja työpajarakennuksen tilalle. Liisankadun varressa sijait-seva asuinrakennus säilyy ja sen arvokkaat ominaispiirteet suojel-laan sr-2 suojelumerkinnällä. Myös pieni nelikerroksinen asuinra-kennus tontin kaakkoiskulmassa säilytetään ja suojellaan asema-kaavassa sr-3 suojelumerkinnällä.  Tavoitteena on mahdollistaa uusi asuinrakentaminen tontin sisäpi-han puolelle siten, että uudisrakentaminen jatkaa luontevasti kort-telin sisäpihan polveilevaa ja monimuotoista tilarakennetta sekä materiaaleja. Alueelle on suunniteltu kaksi uutta asuinrakennusta, joiden autopaikat sijoittuvat pihakannen alle. Ajoyhteys pysäköinti-tiloihin on Liisankadun suunnasta. Kannen päälle rakennetaan viihtyisä oleskelupiha. Liisankadun varressa sijaitsevan asuinra-kennuksen ja tontin kaakkoiskulmassa sijaitsevan pienen asuin-kerrostalon suojelutavoite ja -määräykset on tarkistettu.  Uutta asuntokerrosalaa osoitetaan noin 1 600 k-m2. Viitesuunni-telman mukainen uusien asuntojen lukumäärä on noin 45.   Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Kruununhaan alueelle syntyy uusia vuokra-asuntoja. Toisaalta lii-kuntahallin ja työpajarakennuksen purkaminen heikentävät lähi-palveluiden monipuolisuutta ja tarjolla olevaa työtilan määrää.  Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-kijan kanssa.  

ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 Tavoitteet  Kaavaratkaisun tavoitteena on tontin sisäpihalla sijaitsevien liikun-tahallirakennuksen ja työpajarakennuksen korvaaminen asuinra-kentamisella. Koko tonttia koskevan asemakaavanmuutoksen yh-teydessä on lisäksi tavoitteena turvata olemassa olevien asuinra-kennusten säilyneet rakennustaiteelliset, kaupunkikuvalliset ja historialliset arvot.   Uudisrakentamisen tavoitteena on löytää ratkaisu, joka sopeutuu korttelin sisäpihojen tilalliseen kokonaisuuteen ja mittakaavaan sekä huomioi ympäröivien asuinrakennusten valoisuuden ja näky-mät. Piha-alueen osalta on tarkoituksena kehittää nykyisin asfal-
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toitujen pihojen tilalle viihtyisä oleskelupiha tontin asukkaille. Li-säksi tavoitteena on ratkaista kannen alle sijoittuvat pysäköintipai-kat siten, että osa pihasta voidaan toteuttaa maanvaraisena ja että pihalle voidaan istuttaa vähintään yksi maajuurinen suurehko puu.  Hankkeen toimijan tavoitteena on rakennuttaa laadukkaita ja ny-kyaikaisia vuokra-asuntoja kantakaupunkiin.  Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että se lisää asuntotuotantoa ja edistää täyden-nysrakentamista.  Mitoitus  Suunnittelualueen pinta-ala on 3 493 m2.   Kaavaratkaisun myötä tontille asemakaavassa osoitettu asuinker-rosala kasvaa noin 1 600 k-m2.  Uusia vuokra-asuntoja rakennetaan kahteen uuteen asuinkerros-taloon noin 45 kpl. Uudisrakennuksista kolmikerroksinen on ker-rosalaltaan 1 000 k-m2 ja korkeampi neljä ja puolikerroksinen 2 000 k-m2 kokoinen. Tontilla sijaitsevat suojeltavat asuinkerrosta-lot ovat rekisteritietojen mukaan kerrosaloiltaan 4 725 k-m2 ja 340 k-m2 kokoiset.   Laskennallinen asemakaavan mukainen uudisrakentamisen tarvit-sema autopaikkatarve on 23 kpl ja koko tontin tarve yhteensä 55 kpl. Viitesuunnitelman mukaan tontille voidaan sijoittaa yhteensä 67 autopaikkaa. Pyöräpaikkoja uutta asuinrakentamista varten tu-lee tontille rakentaa 100 kpl.  Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
 Tontin kokonaisrakenne vastaa varsin hyvin alun perin 1920-lu-vulla rakennettua tilannetta. Sisäosassa rakennuksista on säilynyt perusrakenne. Oleellisia osia on purettu, tiloja ja julkisivuja muu-tettu ja käyttötarkoitukset ovat muuttuneet useaankin kertaan vuo-sien kuluessa. Liisankadun varressa sijaitsee 6-kerroksinen arkki-tehti Kaarlo Borgin suunnittelema asuin- ja liiketalo (1928–1929). Sen katutason kivijalkamyymälöissä sijaitsee nykyisin päivittäista-varakauppa sekä pienempiä myymälöitä. Rakennuksen kahdessa pääportaassa (A ja B) on asuinhuoneistoja 44 kappaletta. Sisäpi-han puolella sijaitsevat Arkkitehtuuritoimisto Frosterus ja Gripen-bergin suunnittelema liikuntahalli-työpajarakennus (1922–1923) sekä sen laajennuksena 4-kerroksinen työtila- ja asuinrakennus, 



   7 (21)  

    

joka rakennettiin pihan perälle vuoden 1929 muutostöiden yhtey-dessä. Rakennuksessa on kolme asuntoa (C-porras). Tontilla on neljä sisäpihaa, joille on kulkuyhteydet Liisankadun suunnasta kahden porttikäytävän kautta sekä etelästä naapuritontilta. Liikun-tahalli-työpajarakennus koostuu kahdesta osasta; koko tontin le-vyisestä Liisankadun suuntaisesta ja tähän nähden poikittaisesti sijoitetusta eteläisestä siivestä. Molempien osien mitoitus perus-tuu tenniskentän mittaan. Rakennukset rakennettiin alun perin lii-kuntahallikäyttöön ja niissä on toiminut mm. Helsingin ensimmäi-nen keilahalli. Rakennusta on muutettu ja laajennettu useaan ot-teeseen ja rakennus onkin osoittanut joustavuutensa muuntu-malla mm. vuonna 1945 filmiteollisuuden tarpeisiin ja sittemmin takaisin liikuntatiloiksi. Viimeisimmät muutokset ovat 1970- ja 80- luvuilta, jonka jälkeen liikuntatilat ovat - tosin tynkänä verrattuna 1920-luvuilla rakennettuihin nähden - palvelleet nykyaikaistettuine aputiloineen alkuperäisessä käytössä. Myös autohallitilat ovat yhä aktiivisessa käytössä. Lisäksi rakennuksessa on Suomen Pankin varasto-, laitehuolto- ja työtiloja. 
Asuinrakennusten korttelialue (AK) 
 Tontti osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Liikuntahalli- ja työtilarakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan kaksi uutta asuinkerrostaloa (yht. 3 000 k-m2). Toinen taloista on kolme- ja toinen neljä ja puolikerroksinen. Asuntoja uusiin rakennuksiin tu-lee noin 45 kappaletta. Liisankadunvarren asuinkerrostalo (4 750 k-m2) suojellaan sr-2 merkinnällä. Myös pihan kaakkoiskulman nelikerroksinen asuinrakennus (350 k-m2) säilytetään ja sen vaa-littavat arvot suojellaan sr-3 merkinnällä. Kadunvarsirakennuksen kivijalkamyymälät ja toimistotilat kahdessa ensimmäisessä kerrok-sessa osoitetaan liike- ja myymälätiloiksi.   Liikenne 
Lähtökohdat  
 Liisankadun liikennemäärä on nykyisin länteen noin 3 600 ajon./vrk ja itään noin 5 400 ajon./vrk. Snellmaninkadun liikenne-määrä on nykyisin noin 5 500 ajon./vrk.  Käytössä olevat ajoyhteydet tontille ovat kahdesta porttikäytä-västä Liisankadun suunnasta sekä Snellmaninkadun suunnasta rasitteena tontin 1/17/8 kautta.   Tontilla sijaitsee nykyisin 54 virallista maanalaista autopaikkaa. Kun myös epäviralliset autopaikat lasketaan, autopaikkoja yh-teensä 75 kpl. Olemassa olevat autohallit ovat aktiivisessa käy-tössä, mutta niiden mitoitus on nykyautoille liian tehokas.   
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Tontin 1/17/8 rasiteyhteyttä käytetään päivittäin ajoneuvoliiken-teelle autojen saapuessa ja poistuessa tontin takaosassa sijaitse-vilta pysäköintipaikoilta. Ajoneuvoliikenne on pääasiassa työnteki-jöiden pysäköintiin ajoa työpäivän ajaksi sekä verstasrakennuk-sessa sijaitsevan korjaamon liikennettä.  
Kaavaratkaisu 
 Ajo uuteen pihakannen alle rakennettavaan pysäköintilaitokseen on suunniteltu Liisankadun suunnasta. Lisäksi viitesuunnitelman mukainen ratkaisu mahdollistaa ajoyhteyden rakentamisen tontin 1/17/8 läpi kulkevaa rasiteyhteyttä hyödyntäen Snellmaninkadulle. Tämä yhteys on tarkoitettu kuitenkin vain mahdollisten erityisjär-jestelyiden varalle tilanteisiin, joissa yhteys suoraan Liisankadulle on poikki remonttien tai vastaavien takia.   Kävely- ja pyöräily-yhteys on kaavaratkaisun mukaan järjestettä-vissä pihakannelta sekä Liisankadun, että Snellmaninkadun suun-tiin. Tontin 1/17/8 kautta kulkevan rasiteyhteyden käytöstä olisi syytä neuvotella osapuolten kesken molempia osapuolia tyydyttä-vän ratkaisun löytämiseksi.  Viitesuunnitelman mukaan autopaikkoja on yhteensä 67, joista 47 sijoittuu uuteen pysäköintilaitokseen. Asemakaavan mukainen au-topaikkatarve on tontilla vähintään 55 ap. Pyöräpysäköinti on vii-tesuunnitelmassa järjestetty pihakannelle ja autohallin yhteydessä sijaitseviin varastoihin. Ambulanssin kulku pihakannelle on mah-dollista Liisankadulta läntisen porttikäytävän kautta.  Palvelut 
Lähtökohdat  
 Kruununhaassa on monipuoliset julkiset ja kaupalliset lähipalvelut, joista useat sijoittuvat aivan kaava-alueen läheisyyteen. Lisäksi kantakaupungin liikekeskustan kaikki palvelut ovat vain noin kilo-metrin päässä kaava-alueesta. Matkaa Helsingin yliopiston metro-asemalle on noin 450 metriä. Liisankadun varrella suuri osa kau-pallisista palveluista sijoittuu rakennusten kivijalkoihin.   Kantakaupungin alueella huoli kadunvarsien ja rakennusten en-simmäisten kerrosten liike-, myymälä- ja toimistotilojen muuttumi-sesta yhä enenevissä määrin asunnoiksi johti kantakaupungin ra-jattuun rakennuskieltoon, joka rajoittaa em. tilojen muuttamista asuinkäyttöön.  
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Kaavaratkaisu 
 Liisankadun varren olemassa olevat kivijalkamyymälät sekä toi-sen kerroksen toimistotilat osoitetaan asemakaavassa liike- ja toi-mitilaksi. Näitä tiloja tulee rakennuksessa olla ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa vähintään 650 k-m2.  Esteettömyys   Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta. Esteetön yhteys sisäpihalle on viitesuunnitelmassa esitetty Liisan-kadun itäisen porttikäytävän kautta tasonostimen avulla.  Luonnonympäristö 
Lähtökohdat  
 Tontti on kokonaan rakennettu ja pihat asfaltoitu. 
Kaavaratkaisu 
 Pihalle on istutettava vähintään yksi iso maajuurinen puu.   Suojelukohteet 
Lähtökohdat  
 Voimassa olevassa asemakaavassa Liisankadunvarren rakennus (K. Borg 1928–1929) on suojeltu So-merkinnällä. Myös tontin pu-rettavalla liikuntahalli- ja työpajarakennuksella on kulttuurihistorial-lisia arvoja, joita on selvitetty rakennushistorialisessa selvityk-sessä (Groop & Tiensuu arkkitehdit 2013).  Tontti sijaitsee Kruununhaassa, jonka nimi periytyy paikalla (ny-kyisen Rauhankadun tienoilla) sijainneelta tykistön hevosten lai-dunmaalta. Alue oli 1700-luvulla varsinaisen kaupungin ulkopuo-lella. Kruununhaan nykyinen katuverkosto perustuu J. E. Ehren-strömin asemakaavaan vuodelta 1812. Myös pääosa kaduista on nimetty 1800-luvun alkupuolella. Tontin nykyisten rakennusten ra-kentamisen aikainen asemakaava oli vuodelta 1826 ja se oli voi-massa vuoteen 1984. 1800-luvulla korttelin rakennukset olivat 1–2-kerroksisia puutaloja, jotka sijoittuivat pääosin ympäröivien ka-tujen varsille. Korttelin keskiosa oli puistomainen ja siellä oli lä-hinnä piharakennuksia. Voimakas rakentaminen alkoi 1900-luvun taitteessa ja ensimmäisillä vuosikymmenillä. Puutalot korvautuivat 5–6-kerroksisilla kivirakennuksilla ja korttelin sisäosien puistomai-nen luonne alkoi hävitä rakentamisen tieltä.  
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Liikuntahalli-työpajarakennuksen rakennusajankohta sijoittuu 1920-luvulle jolloin jugendiin (ja kansallisromantiikkaan) kuulunut koristeellisuus hylättiin ja tilalle tuli pohjoismainen klassismi. Sen myötä pyrittiin pelkistetympään ja selkeämpään sekä säännönmu-kaisempaan muotokieleen. Liikuntahalli- ja työpajarakennus ra-kennettiin Arkitekturbyrå Frosterus & Gripenbergin 1922–1923 laatimien suunnitelmien mukaisesti tontin sisäosaan. Liisankadun varressa oli vielä tässä vaiheessa 1-kerroksinen puutalo. Raken-nus koostui kahdesta osasta; Liisankadun suuntaisesta ja tähän nähden poikittaisesti sijoitetusta eteläisestä siivestä. Kummassa-kin siivessä oli yksi porrashuone, joka sijoittui osien rajapintaan, jolloin osista oli mahdollista yhteys molempiin portaisiin. Molem-pien osien mitoitus perustui tenniskentän mittoihin. 6-kerroksinen kahden portaan (portaat A ja B) asuin-liikerakennus rakennettiin Liisankadun varrelle arkkitehti K. Borgin vuonna 1928 laatimien suunnitelmien mukaisesti.   Liikuntahalli- ja työpajarakennuksessa on tehty monia muutoksia. Ensimmäinen muutosvaihe oli 1930-luvulla, jolloin autojen määrä lisääntyi, ja sen myötä tarvittiin korjaamo- ja säilytystiloja. Tuolloin eteläisen siipirakennuksen alin kerros laajennettiin autoverstaaksi itäisen alapihan kohdalle ja alapiha nousi näin kerrosta ylemmäksi kuin läntinen. Samalla purettiin alapihan perältä hevos- ja vau-nutallit, joiden tilalle rakennettiin asuin- ja työtilarakennus (C-por-ras). 1945 liikunta- ja työpajarakennus koki suuren käyttötarkoi-tuksen muutoksen, kun se muutettiin elokuvastudioksi. Studioissa kuvattiin niiden toiminta-aikana yli sata suomalaista elokuvaa. Myöhemmin samoissa tiloissa toimi Yleisradio aina 1970-luvun lopulle asti. Kun studiot purettiin, palautettiin liikuntatilat alkuperäi-seen käyttötarkoitukseensa. Vuosikymmenten kuluessa myös au-toistuminen tuotti monia muutoksia kiinteistössä, kuten porttikäy-tävien laajentamisen ja kellarin uuden sisäänajon rakentamisen läntiseltä yläpihalta.   Tontilla tapahtuneita suurimpia julkisivumuutoksia ovat olleet vuo-den 1929 muutokset, jolloin itäistä pihaa korotettiin ja hevostallien ja vaunuvarsaton tilalle rakennettiin lisäsiipi (nyt säilytettävä asuin- ja työtilarakennus). Toinen merkittävä rakennuksen hah-moon vaikuttava muutos oli eteläisen siiven hallin purkaminen vuonna 1963, jolloin muuttui rakennuskorkeus ja kattomuoto ra-kenteineen.  Tontin kokonaisrakenne vastaa varsin hyvin alun perin 1920-lu-vulla rakennettua. Liikunta- ja työpajarakennuksen osalta perusra-kenne on säilynyt. Oleellisia osia on purettu, tiloja ja julkisivuja on muutettu ja käyttötarkoitukset ovat muuttuneet useaan kertaan. Porrashuoneet, joita on rakennuksessa kolme, ovat säilyneet al-kuperäisinä. Kaakkoisnurkan asuin- ja työtilalaajennuksen tilalliset muutokset ovat pieniä ja rakennusta poikittain jakavien seinien pääteema on säilynyt.  
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 Liikuntahalli- ja työpajarakennuksen rakennustaiteellinen laatu liit-tyy pohjoismaisen klassismin kappalemaisiin volyymeihin, selke-ään muotokieleen, muurimaiseen seinäpintoihin ja tekstuuriin, sekä ikkuna-aukotukseen ja harkittuun suhdemaailmaan. Se, mikä vuosikymmenten saatossa tehtyjen muutosten myötä on ra-kennuksen ja rakennusosien klassismin yksityiskohdissa kadon-nut, on kuitenkin näissä peruspiirteissä, kuten muotokielessä, edelleen selkeästi aistittavissa. 
Kaavaratkaisu 
 Liikunta- ja työpajarakennus puretaan pääosin. Tontin kaakkois-kulmassa sijaitseva asuinlaajennusosa vuodelta 1929 säilytetään ja sen kulttuurihistorialliset arvot suojellaan sr-3 merkinnällä. Suo-jelumääräyksen mukaan rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvo-kas. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksen ulkoasun korjaus-, muutos- ja lisärakentamistyöt ja rakennusosien uusiminen on to-teutettava rakennuksen alkuperäisiin ominaispiirteisiin hyvin so-veltuvalla tavalla. Porrashuoneen kaide, tuuletusparvekkeen ovet ja parvekkeen ovien molemmin puolin sijaitsevat paneloidut ko-merot tulee säilyttää kunnostamalla tai jos uusiminen on välttämä-töntä, tulee se tehdä rakennuksen alkuperäisiin ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla.    Liisankadunvarren asuin- ja liikerakennus suojellaan sr-2 merkin-nällä. Suojelumääräyksen mukaan rakennus on kulttuurihistorialli-sesti ja rakennustaiteellisesti arvokas, eikä sitä saa purkaa. Ra-kennuksessa ei saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- ja lisäraken-tamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia ar-voja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen läh-tökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin verratta-vien rakenteiden, rakennusosien ja niiden yksityiskohtien ja mate-riaalien säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuk-sen mukaisesti. Rakennuksen kulttuurihistoriallisesti ja rakennus-taiteellisesti arvokkaita tiloja ja yksityiskohtia tulee vaalia. Näihin kuuluvat porrasaula ja siihen liittyvät ovet ja katon koristemaa-laukset sekä porrashuoneen alkuperäiset materiaalit ja rakennus-osat. Tuulikaapin ja tuuletusparvekkeiden alkuperäiset ovet tulee säilyttää, samoin porrastasanteiden alakattojen koristeaiheet.   Yhdyskuntatekninen huolto 
Lähtökohdat  
 Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Tontilla sijaitsee tonttien välisiä kaukolämpöjohtoja. Tontin lou-naisnurkassa on kaupungin pohja- ja orsivesiputki, jota on mitattu 
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lähes 20 vuotta. Edelliset mittaukset ovat noin kymmenen vuoden takaa ja mittaukset on lopetettu putkien tukkeutumisen vuoksi. 
Kaavaratkaisu 
 Täydennysrakentaminen tukeutuu tontin olemassa oleviin kunnal-listeknisiin liittymiin. Tontilla sijaitsevat kaukolämpöyhteydet vierei-sille tonteille tulee säilyttää ja rakennushankkeen edellyttämät joh-tosiirrot suunnitelmineen tulee hyväksyttää kyseisen johdon omis-tajalla. Tukkeutuneita pohja- ja orsivesiputkia ei edellytetä huomi-oitavaksi rakennushankkeessa.  Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnos-taminen 
Lähtökohdat  
 Vanhojen pohjatutkimusten mukaan erityisesti tontin eteläosassa on jonkinlainen savikerros, jonka tarkemmista ominaisuuksista tai dimensioista ei ole tarkempaa tietoa. Lähin puupaaluilla perus-tettu rakennus on etelässä 130 metrin päässä tontin rajasta. Sekä pohja- että orsivesi on ollut tasolla noin +5. 
Kaavaratkaisu 
 Rakentaminen ei saa alentaa orsi- tai pohjaveden korkeutta tai ai-heuttaa vahinkoja ympäröiville olemassa oleville rakennuksille tai rakenteille. Liisankadun kunnallistekniikka (mm. kaasuputki) tulee ottaa huomioon rakennustöissä (tärinävaikutukset, vahvistus- ja tuentatarpeet).   Mahdolliset pilaantuneet maakerroksen tulee selvittää ja poistaa pysäköintilaitoksen rakennustöiden yhteydessä.  Pelastusturvallisuus ja rakennetekniikka  
Lähtökohdat  
 Liisankadun porttikäytävät ovat ahtaita. Tontilla on käytössään ajoneuvoliikenteen mahdollistava rasiteyhteys eteläpuolella sijait-sevan tontin 1/17/8 kautta.  
Kaavaratkaisu 
 Tikasauton pääsyä pihalle autohallin kannen päälle ei voida koh-tuudella järjestää, joten poistuminen korkeammasta uudesta asuinkerrostalosta järjestetään savusuojatun rakennuksen rungon sisälle sijoitettavan erillisen poistumisportaan avulla. Matalamman 
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kolmikerroksisen uuden asuinrakennuksen poistuminen järjeste-tään pihalta pelastuslaitoksen vetotikkailla ranskalaisten parvek-keiden kautta. Ambulanssin kulku pihakannelle on mahdollista jär-jestää Liisankatu 14 läntisen porttikäytävän kautta.  Autohalliin järjestetään kaksi hyökkäystietä. Toinen on tontin lou-naiskulmasta eteläpuolella sijaitsevan tontin rasiteyhteyden kautta ja toinen pihakannen koilliskulmasta. Hyökkäystie pihakannelta toimii samalla poistumistienä. Pysäköintilaitos varustetaan paloil-moittimella ja koneellisella savunpoistolla.   Tontin kaakkoiskulmassa sijaitsevan olemassa olevan nelikerrok-sisen asuinrakennuksen pelastusturvallisuus ei heikenny kaavan toteutuessa.  Tontilla tehtävän rakentamisen alin sallittu louhintataso on +4,0 (N2000). Vähäisiä louhintoja, kuten putkikanaaleja, saa tehdä ta-son +4,0 alapuolelle.   Vaikutukset   Kaavan valmistelun yhteydessä on arvioitu kaavan toteuttamisen vaikutuksia ihmisten elinympäristöön, rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön, palveluntarjontaan sekä lii-kenteeseen. Vaikutusten arvioinnin ovat suorittaneet kaavan val-misteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.   Yhteenveto laadituista selvityksistä  Liikuntahalli- ja työpajarakennuksen rakennushistorialliset arvot on selvitetty rakennushistoriallisessa selvityksessä (Groop & Tien-suu arkkitehdit 2013). Uudisrakentamisen aiheuttamia muutoksia lähiympäristön valaistusolosuhteissa ja näkymissä on tutkittu var-jostustutkielmin ja 3D-mallinnosten avulla.  Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset  Asemakaavamuutoksen toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. Hanke vastaa hankkeen edellyttämien johtosiirtojen kustannuksista.  Kaavamuutos ja sen mahdollistama uusi kerrosala korottavat ton-tin arvoa merkittävästi. Tontin omistajan kanssa käydään tarvitta-essa maapoliittiset neuvottelut kaupunginhallituksen 9.6.2014 ja kaupunginvaltuuston 29.4.2009 tekemien päätösten mukaisesti.   
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Vaikutukset ihmisen elinympäristöön  Urheiluhallin purkaminen ja uusien asuinrakennusten rakentami-nen muuttavat korttelin sisäpihan rakennetta ja toiminnallista luon-netta tavalla, jolla on vaikutuksia kyseisen tontin ja ympäröivän rakennuskannan asukkaiden asumiseen ja viihtymiseen alueella.   Asfaltoidut auto- ja huoltopihat muuttuvat korkeatasoisiksi oleske-lualueiksi. Muutos parantaa tontin olemassa olevien asuinraken-nusten asukkaiden asumisolosuhteita. Mahdollisesti lisääntyvät leikkien ja pelien äänet on naapurikiinteistöissä koettu asuinviih-tyisyyttä tai jopa terveellisyyttä heikentävänä muutoksena. Syytä meluselvityksen laatimiselle ei kuitenkaan ole, sillä pihan käyttö-tarkoitus ei voimassa olevasta asemakaavasta muutu ja on lisäksi sama kuin kaikkien ympäröivien piha-alueiden käyttötarkoitus.  Uudisrakentamisen myötä tontin huoltoon ja pysäköintiin liittyvät järjestelyt muuttuvat. Ajo tontin pysäköintilaitoksiin on osoitettu Lii-sankadulta. Tämä parantaa etelänpuoleisen tontin 1/17/8 pihan turvallisuutta, kun rasitteen mahdollistama ajo kaavamuutoksen kohteena olevalle tontille loppuu erityisjärjestelyitä vativia tilanteita lukuun ottamatta. Samalla ajoneuvoliikenne tontin lännen puolei-sessa Liisankadun porttikäytävässä lisääntyy.   Entistä korkeampi rakentaminen muuttaa näkymiä ja auringon va-lon kulkeutumista korttelin pihoilla. Pienipiirteisessä sisäpihamaa-ilmassa pieni pala sinistä taivasta on voinut olla suuressa ase-massa yksittäisen pihanäkymän osalta. Nyt tuon näkymän muut-tuessa naapuritalon seinäksi, kokemus asuinviihtyisyydestä vähe-nee.  Uusi rakentaminen muuttaa näkymiä ja valaistusolosuhteita myös ympäröivän rakennuskannan asunnoissa. Erityisesti muutokset ilta-auringon paisteen suhteen ovat nousseet esiin osallisten kanssa käydyissä keskusteluissa valaistusolosuhteiden muuttu-essa esimerkiksi tontin idänpuoleisilla naapuritonteilla, joiden ylimpiin kerroksiin ilta-aurinko on päässyt urheiluhallin katon yli esteettä paistamaan. Osa naapureista kokee valaistusolosuhtei-den muutoksen asuntojen arvoa, asumisviihtyisyyttä ja elinoloja merkittävästi heikentävänä seikkana.   Uusi entistä korkeampi rakentaminen aiheuttaa näköesteen urhei-luhallin katon yläpuolella sijainneiden asuntojen maisemassa avoimen kattomaiseman hävitessä. Useat osalliset ovat myös il-maisseet yksityisyyden heikentyvän uusien asuntojen ikkunoiden ilmestyessä aiemman pitkän näkymän eteen. Toisaalta joidenkin matalammalla sijaitsevien asuntojen näkymät pidentyvät ja avar-tuvat aiempaan verrattuna urheiluhallin purkamisen myötä. Ole-massa olevien ympäröivillä tonteilla sijaitsevien asuinrakennusten 
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ja uudisrakentamisen väliin jää rakennusmääräysten minimietäi-syysvaatimukset selvästi ylittävä välimatka.   Muutokset valaistusolosuhteissa, näkymissä, olemassa olevien asuntojen yksityisyydessä tai rakennusten välisissä etäisyyksissä ovat tontin maankäytölle asetettujen tavoitteiden valossa väistä-mättömiä. Ne eivät kuitenkaan ole ristiriidassa rakennusmääräys-ten, alueelle tyypillisen rakentamisen korkeuden, tiiviyden tai ra-keisuuden kanssa. Muutokset eivät aiheuta ihmisen elinoloissa sellaista haittaa, joka ei olisi perusteltavissa asemakaavan muu-toksen tavoitteet ja kaupungin täydennysrakentamista koskevat tavoitteet huomioon ottaen.  Rakentaminen aiheuttaa rakentamisen aikaista melua ja lisäänty-nyttä työmaaliikennettä. Nämä haitalliset vaikutukset ovat väliai-kaisia ja niiden määrään ja ajoittumiseen voidaan vaikuttaa työ-maan suunnittelulla esimerkiksi äänekkäiden työvaiheiden ajoittu-mista vuorokauden aikana rajoittamalla.  Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  Urheiluhallin purkaminen ja uusien asuinrakennusten rakentami-nen muuttavat korttelin sisäpihan rakennetta. Muutokset eivät juu-rikaan näy katukuvassa. Aiemmin pinta-alaltaan melko täyteen ra-kennettu tontti avartuu rakennusten uuden massoittelun myötä piha-alueen kasvaessa. Muutokset naapuripihojen osalta vaihtele-vat siten, että läheisimmät pihoista saattavat vaikuttaa avaram-milta ja valoisemmilta pihanäkymien pidentyessä. Toisilla pihoista vaikutukset saattavat olla päinvastaisia entistä korkeamman ra-kennuksen peittäessä osan aiemmin näkynyttä taivasta. Vastaa-via muutoksia näkymissä ja valaistusolosuhteissa tapahtuu myös ympäröivän rakennuskannan asunnoissa. Korttelin perusrakenne, jossa ulkokehän rakennukset ovat sisäpihojen rakennuskantaa korkeampia, säilyy. Tontin tehokkuus ei merkittävästi kasva suh-teessa ympäröivien tonttien tehokkuuteen.  Urheiluhallirakennuksen purkaminen muuttaa kaupunginosan kaupunkirakenteen monipuolisuutta todennäköisesti pysyvästi, sillä isoja salimaisia tiloja sisältävää uutta rakennuskantaa ei ole-massa olevaan tiiviiseen kaupunginosaan helposti toteudu. Urhei-luhallirakennuksen suuret salit ovat jo historiassa päässeet näyt-tämään monipuolisuutensa ja muuntojoustavuutensa käyttötarkoi-tusten vaihdeltua elokuvastudiosta tennishalliin.   Kaavamääräyksin halutaan varmistaa, ettei rakentamisesta ai-heudu haittaa olemassa oleville rakenteille tai rakennuksille.   
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Vaikutukset kaupunkikuvaan  Asemakaavan muutoksen mahdollistama uusi rakentaminen ei juurikaan näy Kruununhaan katukuvassa. Korttelin sisäisissä nä-kymissä muutoksella on suurempi vaikutus. Korttelin perusra-kenne, jossa korttelia kadun suuntaan rajaavat rakennukset ovat sisäpihojen pienipiirteisempää rakennetta korkeampia, säilyy. Ma-talahkon urheiluhallirakennuksen yli auenneet pitkät näkymät yli sisäpihan kattojen lyhenevät uuden korkeamman rakentamisen myötä.   Uusi rakentaminen jatkaa sisäpihan polveilevaa rakennetta ole-massa olevaan rakenteeseen luontevasti kiinnittyen ja sisäpihan monimuotoista kaupunkikuvaa jatkaen. Kaavamääräyksin varmis-tetaan, että uusi rakentaminen sopeutuu ympäristöönsä niin julki-sivumateriaaliltaan kuin parvekeratkaisultaankin.  Vaikutukset kulttuuriperintöön  Urheiluhallirakennuksen purkamisen myötä alueelta häviää kult-tuurihistoriallisesti mielenkiintoinen rakennus, jonka käyttötarkoi-tus on erityisesti elokuvastudiona toimimisen aikaan antanut oman lisänsä kaupunginosan kulttuuriseen sisältöön. Urheiluhalli-rakennuksen purkaminen ei vaikuta heikentävästi ympäröivien ra-kennusten kulttuurihistorialliseen arvoon. Purkamisella ei myös-kään ole alueellisia vaikutuksia, joten laajemmin koko kaupungin-osan kulttuurihistorialliset arvot säilyvät.   Uudisrakentaminen sopeutuu ympäröivän kaupunkirakenteen vaalittaviin ominaispiirteisiin eikä heikennä ympäröivään rakennet-tuun ympäristöön liittyviä suojeluarvoja.  Tontilla säilyvien asuinrakennusten suojelumerkinnät täsmentyvät ja näiden rakennusten suojeltavien ominaispiirteiden säilyminen turvataan aiempaa paremmin.  Vaikutukset palveluntarjontaan  Suunnitelma pienentää kaupunginosan lähipalveluille tarjolla ole-vaa urheilu- ja toimitilan määrää. Käytännössä purettavat urheilu-tilat ovat olleet yksityiskäytössä eikä niiden häviäminen olennai-sesti heikennä alueen asukkaille tarjolla olevia lähiurheilupalve-luita. Verstassiiven purkamisen myötä tontilta ei enää löydy vas-taavaan käyttötarkoitukseen soveltuvaa tilaa. Vaikka Liisankadun varressa liike- ja toimitilat säilyvät, heikentyy alueen palveluntar-jonnan monipuolisuus asemakaavan toteutumisen myötä, sillä muutos heikentää alueen tilallista monipuolisuutta eikä vastaaville toiminnoille ei ole helppoa löytää tiloja tiiviistä, valmiiksi rakentu-neesta kaupunkirakenteesta.  
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Asuinrakentaminen tuo alueelle uusia asukkaita, jotka omalla ku-lutuksellaan ylläpitävät lähialueen kaupallista tarjontaa. Yksittäi-sen tontin osalta muutos alueen lakisääteisten palveluiden, kuten päiväkotitilojen mitoitukseen ei ole merkittävä.   Vaikutukset liikenteeseen  Asemakaavan mukainen uusi asuinrakentaminen ei merkittävästi lisää ajoneuvoliikennettä alueella. Ajoyhteys tontin pysäköintitiloi-hin on osoitettu Liisankadun lännen puoleisesta porttikäytävästä. Lisääntyvä tontille ajo Liisankadulta ei aiheuta merkittäviä haitalli-sia vaikutuksia Liisankadun liikenteelle. Tontille ei enää ajeta Snellmaninkadun suunnasta tontin 1/17/8 rasiteyhteyden kautta kuin erityisjärjestelyitä edellyttävissä tilanteissa, mikä vähentää kyseisen tontin ajoneuvoliikennettä ja parantaa pihan turvalli-suutta ja käytettävyyttä.   Pihan järjestelyt muuttuvat ja uusi reitti pihakannelle ja tontin kaakkoiskulmassa sijaitsevan asuinrakennuksen rapun eteen ra-kennetaan Liisankadun lännen puoleisesta porttikäytävästä.  Toteutuessaan kävely- ja pyöräily-yhteys Snellmaninkadun suun-taan voi lisätä tontin 1/17/8 läpikulkevaa kävely- ja pyöräliiken-nettä.  
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet   Kaavaratkaisua koskee erityistavoite: Alueidenkäytön suunnitte-lulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata.  Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu asuntorakentamiselle tarkoitetun tonttimaan riittävyyttä.  Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa.  Yleiskaava   Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostaloval-tainen alue, asuminen/toimitila. Lisäksi alue on kulttuurihistorialli-sesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue, jota kehite-tään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Nyt laadittu kaavaratkaisu on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.  
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on kantakaupunki C2 aluetta, 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 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 eh-doilla.    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 8102 (tullut voimaan 5.10.1984). Kaavan mukaan tontti on asuinkerrostalojen kortteli-aluetta. Tontille sallittu kerrosala on 6 500 k-m2. Liisankadun var-ressa rakennusalla saa olla liike-, toimisto-, sosiaalisia palvelu- tai näihin verrattavia tiloja kadunvarsirakennuksen ensimmäisessä maanpäällisessä kerroksessa mikäli yhteys kuhunkin tällaiseen huoneistoon järjestetään suoraan kadulta. AK-korttelialueella saa, mikäli syyt sitä vaativat, sijoittaa sosiaalisia palvelutiloja myös muihin kuin ensimmäiseen maanpäälliseen kerrokseen, kuitenkin korkeintaan 20 % tontin sallitusta kerrosalasta. Liisankadun var-ressa sijaitseva rakennus on lisäksi merkitty So-suojelumerkin-nällä. Urheiluhallin osuus sisäpihan puoleisista rakennuksista on osoitettu rakennusalaksi, jolle saa sijoittaa urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Työpajarakennukselle ei ole osoitettu rakennusalaa, mutta kaava on ns. kaksitasokaava. Olemassa ole-van, ennen 11.10.1961 rakennusluvan saaneen rakennuksen on siten voinut annettujen kaksitasomääräysten mukaan mm. korjata uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla useista asemakaavan merkinnöistä ja määräyksistä poiketen joitakin ehtoja noudattaen.  Rakennusjärjestys  Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.  Kiinteistörekisteri   Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-teriin.  
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Rakennuskiellot  Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 mo-mentin mukainen rakennuskielto, joka koskee rakennusten 1. ker-rosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.  Pohjakartta   Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 28.2.2017.  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 2015 tontin omistajan hake-muksesta.  Viranomaisyhteistyö  Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-raavien viranomaistahojen kanssa:   

 kaupunginmuseo 
 kiinteistöviraston geotekninen osasto 
 kiinteistöviraston tonttiosasto 
 pelastuslaitos 
 rakennusvalvontavirasto 
 rakennusvirasto  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston  nähtävilläolo   Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.   
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Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset -lehdessä.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 8.–26.8.2016 seuraavissa paikoissa: 
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs  
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  Asukastilaisuus pidettiin paikan päällä liikuntahallissa 17.8.2016.  Yhteenveto viranomaisten kannanotoista  Kaupunginmuseon kannanotossa todetaan, että kaupunginmuseo on ollut mukana hankkeessa alusta lähtien. Asianmukainen ra-kennushistoriaselvitys on tehty sisäpihan rakennuksista. Kaupun-ginmuseo pitää mahdollisena edetä suunnittelussa osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti edellyttäen, että kulttuuriympä-ristön suojelutavoitteet tullaan ottamaan riittävällä tavalla huomi-oon.  Kiinteistöviraston tonttiosaston kannanotossa todetaan, että kaa-vamuutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhal-lituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee mahdollisesti käydä tontin omistajan kanssa.  Helen Oy tuo kannanotossaan esiin, että Helen Oy:n kaukoläm-pöjohto kulkee purettavaksi aiotun kiinteistön sisällä oheisen ku-van mukaisesti. Liitekuvaan punaisella rajatun alueen sisällä ole-vat kaukolämpöjohdot pitää purkaa ja korvata uusilla. Mahdolli-sesti Liisankadulle pitää rakentaa uusi pääjohto.  Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.   Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kannanotot on annettu tiedoksi asemakaavan muutoksen hakijalle jatkossa huomioon otettavaksi.  Yhteenveto mielipiteistä  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 9 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa, rajanaapureiden keskustelutilai-suudessa ja puhelimitse.   Mielipiteet kohdistuivat olemassa olevan urheiluhallin säilyttämi-sen vaihtoehtoihin, uudisrakentamisen kerroslukumäärään, kor-
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keuteen, sijoittumiseen, tontille ajoon ja kävely-yhteyksiin, tonttite-hokkuuteen, suojelukysymyksiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin, yleiskaavan tavoitteisiin, selvityksiin ja naapuritontteihin kohdistu-viin vaikutuksiin kuten näkymien muutoksiin ja varjostukseen, ra-kentamisen aikaisiin haittoihin, pyöräpaikkoihin, piha-alueeseen ja jätehuoltoon.   Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että korkeam-paa uutta asuinkerrostaloa on kehitetty mielipiteiden perusteella matalammaksi, massoittelua tontilla on muutettu ja ajoyhteys on osoitettu Liisankadulta.   Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.   Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nähtävil-läolon jälkeen.   Esitelty lautakunnalle  Helsingissä, 9.5.2017     Marja Piimies   
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään
tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.

KRUUNUNHAKA, LIISANKATU 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liisankatu 14:n sisäpihalle suunnitellaan täydennysrakentamista.Suunnitelmassa kaksi uutta asuinkerrostaloa sijoittuvat puretta-van liikuntahalli- ja työpajarakennuksen paikalle tontilla 1/17/7.Hankkeen lähtökohdista ja asemakaavan valmisteluaineistostakeskustellaan paikan päällä urheiluhallin tiloissa 17. elokuuta.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Kruununhaan korttelin 17 tonttia 7. Ta-voitteena on mahdollistaa uusi asuinrakentaminen tontin sisäpihalle.Kadun varressa sijaitseva rakennus säilyy ja sen suojelumääräyksettarkistetaan. Sisäpihalla sijaitseva vajaakäytölle jäänyt liikuntahalli- jatyöpajarakennus on tarkoitus purkaa. Tontin kaakkoiskulmassa sijait-seva pieni nelikerroksinen asuinkerrostalo säilytetään ja sen suojeluar-vot otetaan kaavoituksessa huomioon.
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Tontille on suunnitteilla kaksi uutta enimmillään 6-kerroksista asuinra-kennusta. Suunnitelmassa on huomioitu ympäröivien asuintalojen va-loisuus ja näkymät. Tavoitteena on jatkaa korttelin sisäpihoille tyypillistätilallista monimuotoisuutta ja materiaalien käyttöä. Sisäpihan avoinpiha-alue laajenee muuttuen asfalttipihasta istutetuksi asuntopihaksi.Kaikki tontin autopaikat sijoittuvat pihakannen alle tai nykyisiin kellariti-loihin. Pyöräpaikat sijoittuvat pihakannelle ja kannen alapuolisiin pysä-köintitiloihin. Ajoyhteys pysäköintiin on Snellmaninkadun suunnasta.
Osallistuminen ja aineistot

Asukastilaisuus pidetään suunnittelualueella liikuntahallissa 17.8.2016klo 17 19.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (vii-tesuunnitelma, kaavaluonnoksen selostus) on esillä 8. 26.8.2016 seu-raavissa paikoissa:info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krsverkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluunkartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-neistosta pyydetään esittämään viimeistään 26.8.2016.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-jaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGINKAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) taisähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tuleesopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetäänerillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yrityksetseurat ja yhdistyksetKruununhaka-seuraKruununhaan asukasyhdistysHelsingin Yrittäjät
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asiantuntijaviranomaisetHelen OyHelen Sähköverkko OyHelsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuoltoUudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)kaupunginmuseokiinteistöviraston geotekninen osastokiinteistöviraston tonttiosastopelastuslaitosrakennusvalvontavirastorakennusvirasto
Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-tuksia muun muassa ihmisten elinympäristöön, rakennettuun ympäris-töön, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön, palveluntarjontaan sekä lii-kenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittä-vien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavanvalmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.
Kaavan toteuttaminen lisää asuntotarjontaa kantakaupungissa. Ole-massa olevat liikuntatilat sekä pajarakennus puretaan, mikä vaikuttaapaikallisesti liikuntapalveluiden ja kaupallisten palveluiden tarjontaansekä työtilojen määrään. Purettavien rakennusten myötä häviää osa1920-luvun rakennuskantaa. Sisäpihan tilallinen kokonaisuus muuttuuentistä avarammaksi. Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksialiikenteeseen.

Suunnittelun taustatietoa
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille ton-tin omistajan hakemuksesta. Kiinteistövirasto valmistelee asemakaa-van muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyt-tösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Voimassa olevassa asemakaavassa (1984) alue on merkitty asuinker-rostalojen korttelialueeksi. Liisankadun varressa sijaitseva rakennus onsuojeltu So-merkinnällä. Liikuntahallirakennuksen uv-rakennusalallesaa sijoittaa urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja.
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi,asuminen/toimitila.
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Nykytilanteessa tontilla sijaitsevat kadun varren suojeltu asuinrakennus(K. Borg 1928 1929), liikuntahalli- ja työpajarakennus (Frosterus & Gri-penberg 1922 1923). Pihan perällä on lisäksi pieni nelikerroksinenasuinrakennus. Sisäpihan rakennuksista on laadittu rakennushistoria-selvitys (Groop & Tiensuu Arkkitehdit 2013). Tontti on rakennettu hyvintäyteen ja kaikki sen eri tasoille sijoittuvat pienet sisäpihat ovat asfaltoi-tuja. Autopaikat sijaitsevat kadunvarsirakennuksen kellarissa sekä pi-hoilla. Ajoyhteyksiä on kolme: kaksi Liisankadun porttikäytävistä ja yksiSnellmaninkadun suunnasta. Kadunvarren rakennuksen kivijalassa toi-mii päivittäistavarakauppa.
Lisätiedot suunnittelijoilta

MaankäyttöMarjaana Yläjääski, arkkitehti, p. (09) 310 37045,marjaana.ylajaaski@hel.fi
LiikenneJuuso Helander, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37134,juuso.helander@hel.fi
Teknistaloudelliset asiatSuvi Hokkanen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37255,suvi.hokkanen@hel.fi
RakennussuojeluSakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi
VuorovaikutusJuha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37403,juha-pekka.turunen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaa-lisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekäSuunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

kaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 tontin omistajan hakemuksesta

OAS ja
luonnosaineisto

vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavan
valmisteluaineiston nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutisissa
OAS nähtävillä 8. 26.8.2016, asukastilaisuus 17.8.2016 sisäpihan urheiluhallirakennuksessa
osoitteessa Liisankatu 14
OAS:sta ja valmisteluaineistosta on  mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta loppusyksyllä 2016
kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla
viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus
tarvittaessa lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Hyväksyminen

kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
kaava tulee voimaan.













Ote Yleiskaava 2002:sta
Kruununhaka, Liisankatu 14
Liite selostukseen nro 12457

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto



Valtakunnallisesti tai seudullisestitärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-vardin tai pääkadun maanalainen taikatettu osuus

Östersundom ei kuulukaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1
Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1
Asuntovaltainen alue A2
Asuntovaltainen alue A3
Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnanaluekokonaisuus
Toimitila-alue
Yhdyskuntateknisen huollonalue

Satama
Puolustusvoimien alue
Virkistys- ja viheralue
Merellisen virkistyksenja matkailun alue
Viheryhteys
Rantaraitti
Vesialue

Rautatie asemineen
Metro asemineen
Raideliikenteenrunkoyhteys

Pikaraitiotie
Raideliikenteen yhteystarve
Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeätie tai katu eritasoliittymineen
Kaupunkibulevardi
Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,jota päätös koskee. Yleiskaava kattaakaupungin hallinnollisen alueenpoislukien Östersundom.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Kruununhaka, Liisankatu 14
Liite selostukseen nro 12457

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto





Kuvaliite suojelukohteista

Liisankatu 14. kadun varressa sijaitseva rakennus yllä nykyään, alla 1960-luvulla kuvattuna.Kuvat: Kortteli.fi ja Suomen Pankin kuva-arkisto



Liisankatu 14. Kadun varren rakennuksen sisäänkäynti.Kuva: Sakari Mentu



Liisankatu 14, tontin kaakkoiskulmassa sijaitseva nelikerroksinen asuinrakennus.Kuva: Sakari Mentu



Porrashuoneen tuuletusparvekkeen ovet ja sivukomerot.Kuva: Sakari Mentu
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