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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Töölön sairaalaaluetta, joka sijaitsee Topeliuksenkadun, Sibeliuksenkadun ja
Töölönkadun rajaamassa korttelissa Taka-Töölössä. Sairaalatoiminta alueella päättyy 2020-luvulla. Kaavaratkaisu mahdollistaa
asuinrakentamisen alueen pohjoisosaan muodostettavaan uuteen
kortteliin, sairaalan vanhan laajennusosan ja asuntolan tilalle. Alueen eteläosassa sijaitseva, entinen Punaisen Ristin sairaalan rakennus säilyy ja sen arvokkaat ominaispiirteet suojellaan. Rakennuksen eteläpuolelle on mahdollista rakentaa matala laajennusosa nykyisen sairaalan lisärakennuksen paikalle. Kaava mahdollistaa eteläosalle joustavasti erilaista toimintaa palvelutiloista
toimitiloihin.
Tavoitteena on, että pohjoisosaan suunniteltava uusi asuinkorttelia noudattaa ympäröivien korttelien korkeuksia ja jättää vanhan
sairaalarakennuksen muita rakennuksia korkeammaksi maamerkiksi. Topeliuksenkadun ja Töölönkadun välille avataan katuyhteys korttelin poikki. Tällä jalankululle ja polkupyöräilylle varatulla
kadulla sallitaan asuinkorttelia palveleva huolto- ja pelastusajo.
Uutta asuntokerrosalaa tai asumiseen muutettavaa kerrosalaa
syntyy yhteensä 29 700 k-m2, pohjoiskortteliin 25 900 k-m2 ja eteläkortteliin 3 700 k-m2. Poistuvaa sairaalan ja asuntolarakennuksen kerrosalaa on n. 18 000 k-m2.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa kaupunkirakenteeseen ja
-kuvaan siten, että poistuvan matalan ja väljän sairaalaympäristön
tilalle tulee ympäröivien korttelien tapaan puoliumpinainen uusi
asuinkortteli. Taka-Töölön alueelle syntyy poikkeuksellisen suuri
määrä uusia asuntoja ja niiden ohella uusia toimi- ja liiketiloja.
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet

Asemakaavan tavoitteet pohjautuvat kaupungin strategian tavoitteisiin täydennysrakentamisen edistämisestä ja riittävän asuntotuotannon mahdollistamisesta. Strategian mukaisesti kaavalla tavoitellaan kiinnostavaa kaupunkitilaa, joka luo edellytykset kohtaamisille ja hyvinvoinnille.
Tavoitteena on sovittaa uusi asuinkortteli Taka-Töölön kerrostaloalueen valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena ja luoda samalla
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edellytykset toiminnallisesti monipuolisen ja elävän kaupunkiympäristön muodostumiselle.
Tavoitteena on suojella eteläosan historiallinen sairaalarakennus
ja säilyttää sen asema alueen maamerkkinä. Sairaalarakennukseen voi kaavan mukaan tulla julkisia tai yksityisiä palvelutiloja,
toimitilaa tai näiden yhdistelmiä. Topeliuksenkadun puoleiselle
osuudelle on mahdollista rakentaa myös asuntoja.
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 21 144 m2.
Kaavaratkaisun mukainen kerrosala alueella on yhteensä 42 200
k-m2. Uutta asuntokerrosalaa pohjoisosan AK-kortteliin tulee
25 900 k-m2. Eteläosalla sairaalatoiminnasta asumiskäyttöön
muutettavaa kerrosalaa on 3 700 k-m2 ja palvelu-/toimitilaksi muutettavaa kerrosalaa n. 12 600 k-m2. C-1-korttelin kerrosala on yhteensä 16 300 k-m2. Kaavaratkaisun myötä nettokerrosala alueella kasvaa n. 8 000 k-m2.
Pohjoiskortteliin on mahdollista rakentaa n. 340 uutta asuntoa.
Eteläkorttelin tontille 53, sairaalarakennuksen vanhaan torniosaan
on mahdollista rakentaa n. 24 asuntoa. Uusia asukkaita alueelle
voi tulla arviolta 690.
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Töölön sairaalan alueella toiminutta entistä Kammion sairaalaa
ympäröineestä puistomaisesta alueesta on säilynyt muistumana
korttelin Topeliuksenpuiston vastainen avoin luoteiskulma. Sairaalan piha-alue on nykyisin suurelta osin pysäköintialueena. 1950luvun rakennusvaiheesta on alueella säilynyt tonttia kiertäviä aitoja ja entisellä paikallaan oleva ajoramppi. Punaisen Ristin sairaalan piha-alueet ovat muuttuneet huomattavasti. Alkuperäiset
ramppi- ja ajojärjestelyt ovat muuttuneet. 1930-luvulta on säilynyt
jäänteitä terassoidun puutarhan tukimuurista ja osa puista on
myös tuolta ajalta. Tonttia kiertäviä kivi- ja tiiliaitoja on myös säilynyt.
Jussi Paatelan suunnittelema vuonna 1932 valmistunut entinen
Punaisen Ristin sairaala on säilynyt ulkoasultaan kohtuullisen alkuperäisenä. Suurin muutos on ollut 1950-luvun laajennusosan
liittyminen vanhaan rakennukseen pääsisäänkäynnin kohdalta,
jolloin alkuperäinen sisäänkäynti ajoramppeineen on purettu. Samassa yhteydessä on myös katkaistu Topeliuksen- ja Töölönkadun välinen katuyhteys, Punaisen Ristin kuja. Rakennuksen eteläpuolelle rakennettiin 1980-luvulla sairaalan matala lisäosa.
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Veli Paatelan suunnittelema 1950-luvun lopun laajennusosa ja siihen liittyvä 1960-luvun sairaalan työntekijöiden asuntola ovat säilyneet ulkoiselta hahmoltaan pääosin alkuperäisenä. Laajennusosan kattokerrokseen on rakennettu myöhemmin konehuoneita ja piha-alueelle on rakennettu pääosin maanalaisia uudempia laajennuksia.
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Sairaala-alueen pohjoisosa erotetaan omaksi korttelikseen, joka
jakautuu neljään tonttiin. Asuinkerrostalojen korttelialueen mittakaava on sovitettu viereisten kortteleiden rakennuksiin. Rakennukset ovat Topeliuksenkadun puolella 7–8-kerroksisia ja Sibeliuksen- ja Töölönkadun puolella kuusikerroksisia. Rakennusten
tulee arkkitehtuuriltaan sopeutua Taka-Töölön kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti arvokkaaseen kaupunkikuvaan. Mahdolliset tasakatot tulee Helsingin kaupungin viherkattolinjauksen mukaan toteuttaa viherkattoina.
Vähintään 7 % kerrosalasta tulee korttelialueella käyttää liike-, toimisto- tai palvelutiloiksi. Tilat tulee sijoittaa pääasiassa katutasolle
ja niiden tulee olla Töölön kerrostaloalueelle ominaiseen tapaan
näyteikkunallisia liike- tai muita toimitiloja. Tilat tulee varustaa siten, että niissä voi toimia ravintola, eli niihin edellytetään vähintään tilavarauksen tekemistä rasvanerottelukaivoa ja katon ylimmän tason yläpuolelle johdettavaa ilmastointihormia varten. Asukkaiden käyttöön on rakennettava riittävästi yhteisiä vapaa-ajantiloja ja vähintään yksi talopesula. Varastot ja yhteistilat sekä toiminnan vaatimat tekniset tilat saa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi.
Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai
enemmän.
Korttelin pihalle järjestetään ajoyhteys Punaisen Ristin kujan
kautta etelästä. Pihalta tulee olla jalankulkuyhteys myös Sibeliuksenkadulle. Korkeuseroista johtuen yhteys voidaan toteuttaa porrasyhteytenä, jolloin esteetön yhteys pihalle järjestyy Punaisen
Ristin kujan kautta. Sibeliuksenkadun varrelle edellytetään istutettavaksi puurivi, samoin kuin korttelin kaakkoisosan luonnonkivellä
päällystettävälle aukiolle.
Korttelin sisäosan tulee olla korttelin 14530 ja korttelin 479 tontin
53 asumista palveleva yhteiskäyttöinen piha-alue, joka on rakennettava yhtenäisen suunnitelman mukaisesti. Pihatilojen tulee olla
viihtyisiä ja niiden rakentamiseen tulee käyttää korkeatasoisia materiaaleja. Leikki- ja oleskelutilat on rakennettava tonttien yhteisiksi ja niiden tulee palvella myös C-1-korttelialueen asuntoja.
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Helsingin kaupungin hulevesistrategian mukaisesti huleveden virtaamaa tulee hidastaa tai viivyttää tontilla ennen sen pois johtamista. Tämän mahdollistamiseksi kaavassa on määrätty osa pihaalueesta puilla ja pensailla istutettavaksi maanvaraiseksi alueeksi.
Korttelialueelle tulee laatia hulevesisuunnitelma, jossa huleveden
viivyttämisen mahdollisuudet selvitetään.
Koko kaava-alueen autopaikat tulee sijoittaa AK-kortteliin 14530
rakennettavaan pihakannenalaiseen pysäköintilaitokseen. Ajoyhteys pysäköintilaitokseen tulee järjestää Sibeliuksenkadulta, jossa
liikennemäärät ovat pieniä ja kadun korkeusasema muita ympäröiviä katuja alempana. Pysäköintitarpeen määrittelemiseksi ja pihajärjestelyjen toteuttamiseksi tulee laatia koko aluetta koskeva
pysäköintiselvitys.
Asuinkerrostalojen korttelialueella noudatetaan AM-ohjelman mukaista hallinta- ja rahoitusmuotojakaumatavoitetta, jonka kohdistumisesta ja muista yksityiskohdista sovitaan kiinteistön omistajan ja
Helsingin kaupungin välisissä maankäyttösopimusneuvotteluissa.
Asuintalojen korttelialueen osalta tonttien omistajat velvoitetaan
järjestämään arkkitehtuurikilpailu korttelialueen kehittämisestä ja
rakentamisesta. Kilpailun yhteydessä tulee tarkastella korttelialuetta kokonaisuutena ja tutkia mm. korttelin yhteiset pysäköinti- ja
pihajärjestelyt.
Keskustatoimintojen korttelialue (C-1)

Alueen eteläosalle, säilyvän 1930-luvun sairaalarakennuksen ympärille muodostetaan keskustatoimintojen korttelialue, jonka Topeliuksenkadun puoleiselle as-merkitylle rakennusalalle saa sijoittaa asuinhuoneistoja vaihtoehtona muille toiminnoille. Asuntojen
huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa
on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän.
Joustava keskustatoimintojen merkintä mahdollistaa sairaalarakennukseen ja sen etelän puolelle rakennettavaan laajennukseen
erilaisia vaihtoehtoisia toimintoja. Rakennukseen voi sijoittua julkisia tai yksityisiä palveluja, kuten päiväkoti tai koulu, mutta myös
muu toimitilakäyttö on mahdollista. Vanhan sairaalarakennuksen
osalta on laadittava haitta-aineselvitys ennen rakentamiseen ryhtymistä. Etelän puolelle tulevan laajennuksen tulee toiminnallisesti
liittyä sairaalarakennuksen uuteen käyttöön. Laajennusosa tulee
toteuttaa viherkattoisena.
Korttelialueen eteläreunalla ja Topeliuksenkadun varressa olevat
noin kaksi metriä korkeat muurit tulee säilyttää ja Topeliuksenkadun puolella oleva ajoportin aukko tulee muurata umpeen, jotta
piha-alueesta saadaan rauhallinen ja melutason ohjearvot alit-
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tava. Topeliuksenkadun ja Punaisen Ristin kujan risteyksen tuntumassa olevat alkuperäiset kivimuurit tulee säilyttää. Korttelialueen
istutettavilla alueilla tulee pyrkiä säilyttämään ja palauttamaan
vanhan sairaalapuutarhan elementtejä. Vanhoja maisemapuita
edellytetään kaavassa säilytettäväksi.
Korttelialueelle tulee laatia hulevesisuunnitelma, jossa huleveden
viivyttämisen mahdollisuudet selvitetään.
Kaavakartassa ma-merkinnällä merkityt, osin maanpäälliset 1940luvulla rakennetut väestönsuoja- ja varasairaalatilat voidaan säilyttää tai niiden tilalle rakentaa uusia teknisiä tiloja ja varastotiloja.
Korttelialueen kaakkoiskulmaan ulottuu Pisararadan maanalaisten
teknisten kuilujen tilavaraus, joista on tarkemmin selostettu Pisararadan kaavassa nro 12290. Kuiluihin sisältyy mai-13-merkinnällä varustettu maanpäällinen kuiluvaraus. Kuilujen sovittamiseen kaupunkikuvaan, rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Korttelin autopaikat sijoitetaan keskitetysti AK-kortteliin 14530 rakennettavaan pysäköintilaitokseen.
Liikenne

Lähtökohdat
Topeliuksenkadulla liikennemäärä on nykyisin noin 9 800 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Vastaava luku Sibeliuksenkadulla on noin
2 600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Töölönkadulla noin 3 200 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Käytössä olevat ajoyhteydet tontille ovat Topeliuksenkadulta, Sibeliuksenkadulta sekä Töölönkadulta.
Kaavaratkaisu

Sibeliuksenkadulta on ajo pysäköintitiloihin johtavalle ajoluiskalle.
Tontin keskeltä kulkee Punaisen Ristin kuja, joka on jalankulun ja
pyöräilyn yhteys Töölönkadulta Topeliuksenkadulle. Punaisen
Ristin kuja on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu. Punaisen Ristin kujalle ajo tapahtuu Töölönkadulta. Punaisen Ristin kujalta ei sallita ajoa Topeliuksenkadulle.
Tonttiliittymät
Topeliuksenkadun tonttiliittymän tulee olla suuntaisliittymä, suunnitteilla olevan raitiotien vuoksi. Muut tonttiliittymät sijaitsevat Sibeliuksenkadulla ja Töölönkadulla.
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Palvelut

Lähtökohdat
Töölön sairaala-alue sijaitsee Taka-Töölössä lähellä Töölöntoria
ja on siten osa kantakaupunkia, jossa on tarjolla runsaasti kaupallisia ja julkisia lähipalveluja. Suunniteltu Pisararata parantaisi alueen saavutettavuutta entisestään. Töölöntorin läheisyyteen suunnitellun aseman yhteyteen on mahdollista rakentaa maanalaisia
tiloja mm. kaupallisiin toimintoihin, jolloin alueen palvelutarjonta
paranisi.
Kaavaratkaisu

Kaavassa edellytetään asuinrakennusten kadulle avautuvien tilojen rakentamista liike- tai muuksi toimitilaksi. Tilat tulee varustaa
siten että niissä voi toimia ravintola.
Keskustatoimintojen korttelialueelle, 1930-luvun sairaalarakennukseen ja sen laajennukseen kaava mahdollistaa julkisia tai yksityisiä palvelu- tai toimitiloja. Rakennuksen tulevasta käytöstä ei
ole kaavan laatimisen yhteydessä tehty sitovia linjauksia.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa alueen
tasoerojen vuoksi. Alue sijaitsee pohjoiseen laskevassa rinteessä,
jossa korkeusero pohjoisen ja etelän välillä on useita metrejä. AKkorttelissa esteetön yhteys on järjestettävissä korttelin eteläosasta
Punaisen Ristin kujan kautta.
Eteläosan C-1-korttelialueella esteettömyydelle asettaa haasteita
1930-luvun sairaalarakennuksen pääsisäänkäynti, joka sijoittuu
toiseen kerrokseen ja johon on alkujaan johtanut ajoneuvoramppi.
Esteettömien yhteyksien järjestämiseen tulee kiinnittää erityistä
huomiota ja se tulee lisäksi tehdä suojellun rakennuksen ominaispiirteet huomioon ottaen.
Luonnonympäristö

Lähtökohdat
Asemakaava-alue on tonttimaata, mutta Topeliuksenkadun varren
rakentamaton kulma muodostaa laajemmassa kaupunkimaisemassa Seurasaarenselän rannasta alkavalle Sibeliuksenpuiston
ja Topeliuksenpuiston muodostamalle puistoketjulle visuaalisen
jatkeen. Sairaalan merkittävältä osaltaan pysäköintikäytössä olevalla pihalla kasvaa suurikokoisia puita ja näin rakentamaton
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nurkka näyttäytyy katunäkymissä vihreänä ja väljänä. Tontilla kasvavat puut liittyvät myös Sibeliuksenkadun eteläpuolen epäsäännölliseen puuriviin.
Alueella ei ole säilynyt kalliopaljastumia lukuun ottamatta alkuperäistä luonnonympäristöä eikä sillä ole merkittäviä luonnonarvoja.
Kaavaratkaisu

Sibeliuksenkadun eteläreunalle ja Punaisen Ristin kujalle on osoitettu sijainniltaan ohjeelliset puurivit. Kortteliin 479 on merkitty
kaupunkikuvallisesti merkittäviä puita säilytettäväksi. AK-korttelin
piha-alueesta vähintään 15 % tulee olla suurikokoisiksi kasvavilla
puilla ja pensailla istutettavaa maanvaraista aluetta.
Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kaavaratkaisu noudattaa Helsingin kaupungin tavoitteita tiiviistä
joukkoliikenteeseen nojaavasta asuinalueesta, joka ottaa huomioon kaupunkiluonnon merkityksen niin virkistys- kuin ekosysteemipalveluidenkin kannalta.
Alueelle tehtävässä hulevesisuunnitelmassa tulee tavoitella ratkaisuja huleveden viivyttämiseksi. Tasakatoille edellytetyt viherkatot viivyttävät osaltaan alueen hulevesiä ja turvaavat kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.
Kaavaratkaisu

Punaisen Ristin kujalla hulevettä tulee ohjata puiden juuristoalueelle. Piha-alueilla on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä viivyttämään hulevettä.
Suojelukohteet

Lähtökohdat
Kaava-alue on osa valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun
kulttuuriympäristöön (RKY 2009) kuuluvaa Taka-Töölön kerrostaloaluetta. Alueen kuuluu myös Docomomo-järjestön kansalliseen
kohdeluetteloon.
Sairaala-alueen arvokkaimman osan muodostaa 1932 rakennettu,
professori Jussi Paatelan suunnittelema entisen Punaisen Ristin
sairaalan rakennus, joka edustaa tyyliltään varhaista funktionalismia. Rakennus on ulkoasultaan säilynyt kohtuullisen hyvin. Suurimpia muutoksia ovat olleet makuuterassien rakentaminen umpeen, Töölönkadun varressa olleen yksikerroksisen osan korotus,
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uusien laajennusosien liittäminen vanhaan osaan, ajorampin purkaminen sekä iv-kuilujen rakentaminen. Ikkunoita ja ovia on myös
laajasti uusittu. Sisätiloissa on vuosien varrella tehty lukuisia muutoksia. Arvokkaita, säilyneitä sisätiloja ovat porrashuoneet ja
vanha sisäänkäyntieteinen kivipintoineen.
1950-luvun lopulla rakennettua sairaalan laajennusta ja siihen liittyvää 1960-luvun hoitajatarasuntolaa voidaan pitää oman aikansa
laadukkaana rakennuskerrostumana, joka ei kuitenkaan ole kulttuurishistorialliselta tai rakennustaiteelliselta arvoltaan erityisen
merkittävä. Rakennukset ovat ulkoasultaan säilyneet kohtuullisen
hyvin. Suurimpia muutoksia ovat olleet katolle rakennetut iv-konehuonelaajennukset ja merkittävät sisätilamuutokset sairaalaosassa.
Rakennuksia ei ole voimassa olevassa kaavassa suojeltu.
Kaavaratkaisu

Entinen Punaisen Ristin sairaalarakennus suojellaan Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaana merkinnällä sr-2.
Muita kaava-alueella olevia rakennuksia ei ole esitetty suojeltavaksi, joten 1950-luvun laajennusosan ja siihen liittyvän asuntolan
sekä 1980-luvun laajennusosan purkaminen on kaavan mukaan
mahdollista.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat

Kaava-alue on nykyiseen verkostoon liitettävissä.
Kaavaratkaisu

Rakennusten toteutussuunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon kunnallisteknisten palveluiden sijoitus katualueella
ja palvelujen pysyvyys pitää turvata.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin
+7,5 – +12,1. Alue on topografialtaan verrattain tasainen. Alueen
korkein kohta on kalliopaljastuma sen keskivaiheilla. Alueella on
useita kalliopaljastumia. Maapeitteen paksuus alueella vaihtelee
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välillä noin 0–3 m. Maa-aines on pääosin pintaosan rakennekerroksia ja sen alla hiekka- ja moreenikerros. Alueen rakennukset
on perustettu pääosin kallion varaan. Alue on rakennettavuudeltaan hyvä.
Alueelta ei ole pohjavesihavaintoja.
Kaava-alueen vanhassa Punaisen Ristin sairaalassa on ollut käytössä sairaalapesula ja pihamaan alla sijaitsee polttoainesäiliö.
Kaavaratkaisu

Uudet rakennukset perustetaan anturoilla tai murskearinan välityksellä kallion tai kantavan pohjamaan varaan. Louhintatöiden
suunnittelussa tulee huomioida ympäröivät rakennukset ja niiden
perustamistavat.
Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantuneet alueet
kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat
Topeliuksenkadulla liikennemäärä on noin 9 800 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Töölönkadulla 3 200 ja Sibeliuksenkadulla 2 600.
Liikennemäärien ei odoteta kasvavan. Topeliuksenkadulle on
suunnitteilla raitiotielinja. Raitiovaunujen liikennemäärä on noin
480 kappaletta vuorokaudessa. Kaava-alueelle kohdistuva meluhaitta tulee ottaa huomioon aluetta suunniteltaessa.
Kaavaratkaisu

Meluselvitys laadittiin kaavan valmisteluvaiheessa. Liikenne aiheuttaa melua ja päästöjä kaava-alueella. Alueelle suunnitellun
asuinrakennuksen julkisivulle, jolle kohdistuu haitallista melua, on
kaavaan merkitty ääneneristävyysmääräys liikennemelua vastaan. Asunnot eivät melusta johtuen saa avautua yksinomaan Topeliuksenkadun suuntaan.
Liikenteen aiheuttamista päästöistä johtuen koneellisen ilmanvaihdon korvausilmaa ei saa ottaa Topeliuksenkadun puolelta.
Korvausilma tulee ottaa mahdollisimman etäältä päästölähteistä,
eli vilkkaasti liikennöidyistä kaduista. C-1-korttelialueelle sijoitettavan toiminnan vaatima piha-alue tulee sijoittaa siten, että melutason ohjearvot sillä alittuvat.
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Pelastusturvallisuus

Lähtökohdat

Kaava-alueen AK-korttelialueelle suunnitellaan rakennettavaksi
korkeintaan kahdeksankerroksisia asuinrakennuksia. C-1-korttelialueella säilyvä vanha sairaalarakennus on Topeliuksenkadun
puoleiselta osaltaan yhdeksänkerroksinen ja muilta osiltaan viisikerroksinen.
Vanhan sairaalarakennuksen osalta pelastautuminen tapahtuu
nykyisten ja rakennusrungon sisälle rakennettavien uusien uloskäytävien kautta.
Kaavaratkaisu

Kaava-alueen pelastustiet ja -paikat on suunnittelussa otettu huomioon ja alueen rakennuksille on järjestettävissä pääsy pelastusajoneuvoilla.
Nimistö
Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 18.10.2017 Topeliuksenkadun ja Töölönkadun välisen jalankululle ja polkupyöräilylle varatun katuyhteyden nimeämisestä Punaisen Ristin kujaksi.
Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 1930–1960luvun rakennusvaiheita tarkasteleva rakennushistoriaselvitys (CasaCo Studio Oy 12.4.2017/12.10.2014). Meluolosuhteista on laadittu liikennemeluselvitys (Akukon Oy 3.10.2017), joka on selostuksen liitteenä.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaava-alueelle muodostettava katu, Punaisen Ristin kuja
aiheuttaa kaupungille noin 400 000 euron (ALV 0 %) kustannukset.
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu
tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista
sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön
Kaavaratkaisu tiivistää kaava-alueen vastaamaan ympäröivää
kaupunkirakennetta. Materiaaleilla ja rakennusten massoittelulla
pyritään liittämään uutta rakentamista tyyliltään alueen vanhempaan rakennuskantaan.
Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Kaavaratkaisulla ei ole vaikutuksia luonnonympäristöön tai luontoarvoihin.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaava luo edellytykset normaalien, korkeatasoisten yhdyskuntateknisen huollon palveluiden järjestämiselle.
Alueen poikki avataan uusi jalankululle ja pyöräilylle varattu katuyhteys. Vaikutukset liikenteeseen ovat vähäisiä.
Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaava vaikuttaa katukuvaan Topeliuksenkadun, Sibeliuksenkadun ja Töölönkadun varsilla. Kaupunkikuvallinen vaikutus on suurin Sibeliuksenkadun ja Topeliuksenkadun risteyksen alueella,
jossa väljä sairaalan piha-alue vanhoine puineen korvautuu yhtenäisellä rakennusrintamalla. Vaikutus Topeliuksenpuiston suunnasta on merkittävä: suurmaisemassa uusi asuinkortteli täydentää
Topeliuksenpuiston reunan lähes koko matkalta rakennetuksi.
Kaavan toteuttamisella on huomattavia vaikutuksia näkymiin
myös Sibeliuksenkadun pohjoispuolen ja Töölönkadun itäpuolen
rakennuksista tarkasteluna.
Topeliuksenkadun katukuvasta vähenee puita. Sibeliuksenkadun
varren olevat puut kaadetaan, mutta kadun eteläpuolen puurivi
täydentyy korttelin kohdalla uusilla puuistutuksilla. Sairaalakorttelin läpi avataan kulkuyhteys ja avoin itä-länsi-suuntainen näkymä,
joka tuo istutettavine katupuineen kaupunkivihreää näkyviin myös
Töölönkadun suuntaan.
Kaava turvaa vanhan Punaisen Ristin sairaalan rakennuksen säilymisen ja mahdollistaa sen kehittämisen uudessa käytössä. Kaavaratkaisussa uuden asuinkorttelin rakennusten sijoittelu, massoittelu ja korkeudet on sovitettu ympäröivien kortteleiden korkeuksiin ja tyyliin ja näin huomioitu valtakunnallisesti merkittävän
rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilyminen.
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Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen pyritään varautumaan mm. hulevesien hallinnan suunnittelulla. Kaavamuutos
mahdollistaa asumisen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja
vähentää siltä osin tarvetta yksityisautoiluun ja sen aiheuttamiin
päästöihin.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
Sairaalan toiminnan päättymisen myötä osa terveyspalveluista
poistuu alueelta siirtyäkseen Meilahteen. Luonteeltaan suljettu
Töölön sairaala-alue muuttuu liike- ja toimitilojen rakentumisen
myötä avoimemmaksi ja monipuolisemmaksi.
Punaisen Ristin kujan rakentaminen parantaa jalankulun yhteyksiä alueella sekä joukkoliikennepysäkkien ja Topeliuksenpuiston
virkistyspalveluiden saavutettavuutta Töölönkadun suunnalta.
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Sairaalatoiminnan päättymisen myötä hoitoalan työpaikkoja siirtyy
Töölöstä Meilahden sairaala-alueelle. Kaavamuutos luo edellytykset asuntojen rakentamiselle n. 690 asukkaalle. Kivijalkaliiketilat
ja keskustatoimintojen korttelialueelle tulevat palvelu-/toimitilat
mahdollistavat uusien työpaikkojen syntymisen alueelle. Eteläiselle korttelialueelle on mahdollista rakentaa enimmillään 16 300
k-m2 uutta palvelu- tai toimitilaa ja pohjoiseen AK-kortteliin n.
1 800 k-m2 liike-, toimisto- tai palvelutilaa.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisua koskee seuraavat erityistavoitteet:
 On huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on
tarjolla riittävästi tonttimaata.
 Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee
sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
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Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi, asuminen/toimitila sekä kulttuurihistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi
alueeksi (tullut kokonaisuudessaan voimaan 19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta). Nyt laadittu kaavaratkaisu
on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa alue on Kantakaupunki C2-aluetta. Keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asu-
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misen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin
pintakallioaluetta. Alueen eteläpuolella on maanalaisessa yleiskaavassa nykyisen rakennetun maanalaisen tilan merkintä ja itäpuolella suunnitellun liikennetunnelin ja tilan merkintä. Nyt laadittu
kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaava nro 6882 (vahvistettu
10.5.1973). Kaavassa alue on merkitty sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Rakennuskiellot
Kaavamuutosalueella on rakennuskielto nro 12259 maankäyttöja rakennuslain 38 §:n 1 momentin mukaan (vahvistettu
27.1.2014). Rakennuskielto koskee rakennusten 1. kerrosten ja
kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.
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Pohjakartta
Helsingin kaupungin Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut
on laatinut pohjakartan.
Maanomistus
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.
Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 tontin omistajan hakemuksesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:











Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
Museovirasto
Uudenmaan ELY-keskus
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (Helsingin kaupunginmuseo)
pelastuslaitos
kaupunkiympäristötoimiala (ent. kiinteistöviraston geotekninen
osasto, ent. kiinteistöviraston tilakeskus, ent. kiinteistöviraston
tonttiosasto, ent. rakennusvalvontavirasto, ent. rakennusvirasto, ent. ympäristökeskus)

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 Töölöläinen-lehdessä.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 5.6.–30.6.2017 seuraavissa paikoissa:
 Töölön kirjastossa, Topeliuksenkatu 6
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Asukastilaisuus pidettiin 14.6.2017 Töölön kirjastossa.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat erityisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimiseen.
Kaupunginmuseo pitää kannanotossaan keskeisenä sairaalakokonaisuuden arvokkaimpien osien suojelua ja uuden rakentamisen sovittamista RKY-alueelle. Kannanotossa toivotaan sairaalan
vanhimman osan osoittamista julkiseen käyttöön. Rakennukselle
tulee laatia riittävät suojelumääräykset niin, että sen arkkitehtuurin
keskeiset ominaispiirteet ja yksityiskohdat säilyvät. Kaupunginmuseo toivoo, että kortteliin jäisi osia kertomaan sairaalan 1950-luvun laajennusvaiheesta, joka edustaa laadukasta aikakautensa
suunnittelua ja avointa kaupunkirakennetta.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
siten, että kaavamuutoksen hakijan kanssa neuvotellen alkuperäistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä ollutta viitesuunnitelmaa ja sen pohjalta tehtyä asemakaavaa on kehitetty
Kaupunginmuseon esittämien tavoitteiden suuntaan.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat erityisesti valtakunnallisesti merkittävään
rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluvan asuinalueen ominaispiirteiden kunnioittamiseen ja alueen viihtyisyyden ja vehreyden
säilyttämiseen. Alueen kehittämistä ja täydennysrakentamista
asumiskäyttöön periaatteessa kannatettiin, mutta esillä olevaa
suunnitelmaa pidettiin liian viitteellisesti tutkittuna ja mittakaavaltaan liian massiivisena.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että alkuperäistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä ollutta viitesuunnitelmaa ja sen pohjalta tehtyä asemakaavaa on kehitetty
mielipiteissä esitettyjen tavoitteiden suuntaan.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 23 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä
on esitetty asukastilaisuudessa ja suoraan kaavan valmistelijalle.
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Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.
Esitelty lautakunnalle
Helsingissä, 28.11.2017
Marja Piimies

HELSINKI
ASEMAKAAVOITUS

Oas 1309-00/17
Hankenro 4564_6
HEL 2016-012700
18.5.2017
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TÖÖLÖN SAIRAALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HUS:in toiminnot Töölön sairaalassa on tarkoitus siirtää Meilahden sairaala-alueelle ja alueen käyttötarkoituksen muutosta suunnitellaan. 1930-luvulta peräisin oleva sairaalan
vanha osa suojellaan ja sille etsitään uutta käyttöä. Sairaalan
myöhempiä laajennusosia suunnitellaan purettavaksi. Korttelin pohjoisosaan, purettavan sairaalaosan tilalle, suunnitellaan uutta asuinkorttelia. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Töölön kirjastossa 14. kesäkuuta.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Topeliuksenkadun, Sibeliuksenkadun ja Töölönkadun rajaamaa nykyisen Töölön sairaalan aluetta
korttelissa 479.
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Alueen sairaalakäytöstä on tarkoitus luopua. 1930-luvulla rakennettu entinen Punaisen Ristin sairaala on tarkoitus säilyttää, tontin
pohjoisosassa sijaitseva laajennusosa ja 1960-luvulla rakennettu
asuntola sekä eteläosassa sijaitseva 1980-luvulta peräisin oleva
sairaalarakennus taas on tarkoitus purkaa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella käytöstä poistuvan sairaalakokonaisuuden arvokkaimmat osat ja mahdollistaa asuntojen rakentaminen noin 650 uudelle asukkaalle.
Pohjoisosan purettavien rakennusten tilalle suunnitellaan uutta
asuinkorttelia, joka korkeutensa puolesta asettuu ympäröivien
korttelien tasolle. Säilyvälle sairaalarakennukselle etsitään uutta,
lähtökohtaisesti julkista käyttöä. Tontin eteläreunasta purettavan
rakennuksen tilalle suunnitellaan uudisrakennusta, joka liittyisi säilyvän sairaalarakennuksen uuteen käyttöön. Asuinkorttelin ajoneuvoliittymää suunnitellaan Töölönkadun puolelle. Topeliuksenkadun ja Töölönkadun välille on tarkoitus mahdollistaa jalankulkuyhteys korttelin halki.
Asemakaavan tavoitteet pohjautuvat kaupungin strategian tavoitteisiin täydennysrakentamisen edistämisestä ja asuntojen kaavoittamisesta keskustoihin. Asemakaava noudattaa myös uuden
yleiskaavan tavoitteita. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden Helsingin seutua koskevien erityistavoitteiden mukaan riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys ja merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.
Rakennetun kulttuuriympäristön arvojen osalta suunnittelua ohjaa
valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen
inventointi.
Osallistuminen ja aineistot

Asukastilaisuus pidetään Töölön kirjaston Mika Waltari -salissa,
Topeliuksenkatu 6, 14.6.2017 klo 17 19.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(viitesuunnitelman luonnos, varjostustarkastelu ja rakennushistoriaselvitys) on esillä 5.6. 30.6.2017 seuraavissa paikoissa:
Töölön kirjastossa, Topeliuksenkatu 6
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin
asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään
Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 30.6.2017. Niille,

3 (6)
jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki,
Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla
helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika
tulee sopia etukäteen.
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä sivulla.

Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
seurat ja yhdistykset
Töölö-seura ry
Töölön kaupunginosat - Töölö ry
Helsingin Yrittäjät
asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
Museovirasto
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus)
pelastuslaitos
kulttuuripalvelut
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalvelut
sosiaali- ja terveystoimialan tilahallinto
Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön,
kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan
tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun
osallistuvat kaupungin asiantuntijat.
Suunnittelun taustatietoa
Korttelialueet ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omista-
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jan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Voimassa olevassa asemakaavassa (1973) alue on merkitty sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueeksi.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi, asuminen/toimitila sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2017) alueen merkintä on Kantakaupunki C2 - Keskusta,
jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja
julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja
liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena.

Suunnittelualue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Alue kuuluu Museoviraston RKY 2009-kohdeluettelon kohteeseen Taka-Töölön kerrostaloalue.
Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia, selvityksiä ja rakennuskielto:
Rakennushistoriaselvitys (CasaCo Studio Oy, 2017)
Viitesuunnitelman luonnos (Arkkitehtitoimisto Sarc, 2017)
Alueella on voimassa rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi
21.12.2018 asti. Rakennuskielto koskee rakennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.
Nykyinen Töölön sairaala on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan osa, joka päivystää ympärivuorokautisesti tapaturma-asemana. Sairaalassa tutkitaan ja hoidetaan ortopedian ja traumatologian, käsikirurgian, plastiikkakirurgian, anestesiologian ja tehohoidon sekä neurokirurgian erikoisalojen potilaita. HUSkuntayhtymällä on käynnissä uudisrakennushanke, joka tulee korvaamaan huonokuntoisen Töölön sairaalan 2020-luvun alkuvuosina.
Paikalla sijainneen Kammion huvilan alueella toimi sairaala jo
1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Vanhin alueen jäljellä olevista
rakennuksista on Suomen Punaisen Ristin rakennuttama sairaala,
joka valmistui vuonna 1932.
Vanhan sairaalan pohjoispuolelle rakennettiin 1950-luvulla merkittävä laajennus, jonka yhteyteen Töölönkadun ja Sibeliuksenkadun
kulmaan valmistui vuonna 1967 myös asuntola. Tontin pohjois-
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osien alkuperäisestä puistomaisesta piha-alueesta on jäljellä lähinnä pysäköintikäytössä olevaa aluetta. 1980-luvulla sairaalaa
laajennettiin myös vanhan sairaalan eteläpuolelle.
Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Jouni Heinänen, arkkitehti, p. (09) 310 37257,
jouni.heinanen@hel.fi
Liikenne
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37087,
inga.valjakka@hel.fi
Teknistaloudelliset asiat
Hanna-Mari Tuominen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37255,
hanna-mari.tuominen@hel.fi
Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi
Vuorovaikutus
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija,
p. (09) 310 37403, juha-pekka.turunen@hel.fi

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

Kuvaliite suojelukohteista
asemakaavan muutos (nro 12491), Töölön sairaala
Hankenro 4564_6
HEL 2016-012700

Entinen Punaisen Ristin sairaala 1930-luvulla kuvattuna. Etualalla Punaisen Ristin kuja.
Kuva: Töölön sairaalan arkisto.

Yllä vastavalmistunut sairaalarakennus etelästä.
Alla asuntotorniosa pihan ja Punaisen Ristin kujan puolelta.
Kuvat: Töölön sairaalan arkisto.

Yllä Töölön sairaalan puutarhaa 1930-luvulta.
Kuva: Töölön sairaalan arkisto
Alla sairaalarakennus nykyasussaan Töölönkadun puolelta.
Kuva: Sanna Ihatsu.

Yllä Pääporras 1930-luvulla ja nykyisin.
Alla asuinsiiven pääporras ja taloussiiven porras.
Kuvat: Töölön sairaalan arkisto ja Sanna Ihatsu.

Yllä sisäänkäyntieteisen kivipintoja ja asuinsiiven käytävää.
Alla sairaalaosaston käytävää.
Kuvat: Tommi Suvanto.

Hoitajattarien seurusteluhuone ennen ja nyt. Kuvat: TSA ja Tommi Suvanto.

Topeliuksenkadun varren vanhaa kivimuuria ja säilytettävä puu.
Kuva: Tommi Suvanto.

Töölön sairaalakortteli

LIIKENNEMELUSELVITYS
1

TAUSTA

2

MELULASKENTA

2.1

Laskenta- ja maastomalli

2.2

Laskentasuureet ja -pisteet

2.3

Liikenne

2.3.1 Tieliikenne

Tien nimi
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3
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4

TULOSTEN TARKASTELU

4.1

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja äänieristysvaatimukset
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4.2

Piha-alueet ja terassit

4.3

Parvekkeet

63…65 dB

60…62 dB
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VIITTEET

Töölön sairaalakortteli
Tie- ja raitiovaunuliikenne

Töölön sairaalakortteli
Tie- ja raitiovaunuliikenne
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