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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos koskee asuinrakennusten tonttia (A) Ruskeasuon kaupunginosassa osoitteessa Mannerheimintie 162.
Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden tehokkaamman asuinkerrostalon ja paikoitushallin rakentamisen nykyisen vuonna 1952 valmistuneen asuntolarakennuksen tilalle. Nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa.
Uuden asuinrakennuksen kerrosala on 3 600 k-m2. Lisäystä nykyiseen kerrosalaan on 1 250 k-m2. Tonttitehokkuus on e = 2.18.
Asuinrakennuksen pohjakerrokseen tulee rakentaa vähintään
40 m2:n liike- tai työtila. Uudisrakennuksen asukasmäärä on n. 90
asukasta.
Kaavaratkaisun toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi kaupunkikuvaan, luontoon tai liikenteeseen. Kaavamuutos ei edellytä uusia
investointeja teknisen huollon verkostoihin, katuihin tai viheralueisiin. Uudet asukkaat sijoittuvat valmiiksi rakennettujen hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden ääreen. Mannerheimintien ympäristöhäiriöt on otettu huomioon kaavamääräyksissä.
Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty Kiinteistö
Oy Helsingin Mannerheimintie 162:n hakemuksen johdosta. Hakija on laatinut viitesuunnitelman ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on alueen täydennysrakentamisen
edistäminen. Nykyinen kapearunkoinen asuntolarakennus, jossa
pienet huoneet sijoittuvat keskikäytävän molemmin puolin, on tällä
hetkellä osittain tyhjillään. Uusi asuinrakennus ja maanalainen pysäköintihalli sijoitetaan asuntolarakennuksen paikalle.
Tavoitteena on tehokkaampi asuinrakentaminen, liikenteen meluja ilmanlaatuhaitoilta suojattujen asuntojen sekä oleskelupihan rakentaminen Mannerheimintien varteen nykyisten hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien läheisyyteen.
Tavoitteena on vehreän katunäkymän säilyttäminen ja uudisrakentamisen sovittaminen kaupunkirakenteelliseen murroskohtaan,
jossa Mannerheimintien etelämpänä oleva tiivis katutila muuttuu
avoimemmaksi ja puistomaisemmaksi kaupunkirakenteeksi.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että edistetään täydennysrakentamista ja toteutetaan AM-ohjelman asuntotuotantotavoitetta.
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Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 1 655 m2. Nykyisen asemakaavan
mukainen rakennusoikeus on 2 350 m 2. Nykyinen asuntolarakennus esitetään purettavaksi ja sen tilalle esitetään asuinrakennuksen rakentaminen, jonka asuinkerrosala on 3 600 k-m2. Rakennuksen pohjakerrokseen tulee rakentaa vähintään 40 k-m2:n kokoinen liike- tai työtilaa. Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala
kasvaa 1 250 k-m²:llä ja tonttitehokkuus nousee e = 1,42:sta 
e = 2,18.
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Muutosalue sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Mannerheimintien varrella Meilahden ja Vanhan Ruskeasuon perinteisten 1940- ja
1950-luvun asuinalueiden, Pikku Huopalahden uudemman asuinalueen sekä Tilkan sotilassairaalan arvoympäristön nivelkohdassa.

Tontilla on vuonna 1952 valmistunut asuntolarakennus, joka alun
perin rakennettiin Tilkan sairaalan sairaanhoitajattarien käyttöön.
Muutosalueen käyttötarkoitus on asuinrakennusten korttelialue
(A) voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2002.
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Tontin ratkaisu pohjautuu Arkkitehtitoimisto Erat Oy:n viitesuunnitelmaan. Ympäröivä rakennuskanta, Mannerheimintien liikenneolosuhteet sekä kadun varrella sijaitseva vihervyöhyke on huomioitu suunnittelussa.

7 (20)

Uudisrakennuksen pitkä katujulkisivu noudattaa eteläpuolen rakennusten katulinjaa. Rakennusmassan korkea pohjoispääty jatkaa Sanitäärinkadun porrastuvaa rakennusrivistön suuntaa. Uudisrakennuksen korkeus laskee hieman etelään matalamman
liike- ja toimistorakennuksen suuntaan. Asuinrakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on paikalla muurattu ja rapattu tiili tai
paikalla muurattu vaalea tiili lähiympäristön rakennusten mallin
mukaan. Kaavamääräyksen mukaan kadun puolelle sijoitettujen
porrashuoneiden ja luhtikäytävien julkisivukäsittely ja aukotus eivät saa erottua muusta julkisivusta. Porrashuoneen tulee avautua
sekä kadun että pihan suuntaan. Sisäänkäyntejä tulee korostaa
arkkitehtuurin keinoin ja niiden tulee olla selkeästi hahmottuvia.
Uudisrakennukseen on suunniteltu n. 50 vuokra-asuntoa. Asuntoja ei saa avata yksinomaan Mannerheimintien ja Sanitäärinkadun suuntaan. Pohjakerrokseen tulee sijoittaa liiketila. Pysäköintihalli sijoitetaan kellariin. Melulta suojattu oleskelupiha ja piharakennus, johon saa sijoittaa asukkaiden yhteistiloja, ovat asuinrakennuksen länsipuolella.
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Mannerheimintien puoleinen piha-alue jää osittain katua alemmalle tasolle, koska piha-alueen isokokoiset puut on haluttu säilyttää. Tavoitteena on korottaa pihaa osittain siten, että piha-alue
saadaan liittymään luontevammin katutasoon. Kadulta tulee järjestää suora kulku uudisrakennuksen sisäänkäynnille. Tontin rajalla oleva tukimuuri ja suojakaide uusitaan niillä osuuksilla, joilla
on putoamisvaara.

Liikenne

Lähtökohdat
Mannerheimintien nykyinen liikennemäärä on 30 600 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Liikennemäärien ei arvioida kasvavan rakennuspaikan kohdalla lähitulevaisuudessa.
Asuntolan nykyiset 15 autopaikkaa sijaitsevat Sanitäärinkadun
varrella olevalla LPA-alueella 16747/1.
Kaavaratkaisu

Mannerheimintielle ja Sanitäärinkadulle ei tule uusia ajoliittymiä.
LPA-alueen 15 autopaikkaa säilyvät tontin 16700/5 käytössä. Lo-
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put vaadituista autopaikoista sijoitetaan uudisrakennuksen pysäköintikellariin. Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa kaksi
vaihtoehtoista ajoyhteyttä pysäköintikellariin, joko eteläpuolen liikerakennuksen huoltoajon kautta tai maanalaisena yhteytenä länsipuolen pysäköintitalon kautta. Vieraspysäköintipaikat sijoitetaan
katualueelle.
Palvelut

Lähtökohdat
Lähialueilla on monipuoliset julkiset ja kaupalliset lähipalvelut.
sekä useita päiväkoteja ja peruskouluja.
Kaavaratkaisu

Uudisrakennuksen pohjoispäädyn katutasoon tulee sijoittaa vähintään 40 k-m2:n liike- tai työtila, jonka tulee avautua isoin ikkunoin kadun suuntaan.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Luonnonympäristö

Lähtökohdat
Meilahti ja Vanhan Ruskeasuo ovat oman aikakautensa puutarhakaupunki-ihanteiden mukaisesti suunniteltuja alueita, jossa lamelli- ja pistetalojen välissä on laajoja, luonnonmukaisia pihoja ja
vehreitä katutiloja. Ruskeasuon liikuntapuisto, keskuspuisto,
Pikku Huopalahden ja Meilahden huvila-alueen laajat virkistysalueet sijaitsevat kävelyetäisyydellä muutosalueesta.
Kaavaratkaisu

Mannerheimintien varrella oleva vehreä piha-alue puuryhmineen
säilytetään. Tontin pohjoisosan kaksi arvokasta jalopuuta tulee
säilyttää tai tarvittaessa korvata uusilla isokokoisilla puilla. Länsirinne korttelipihan suuntaan tulee istuttaa.
Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat
Muutosalue sijaitsee olemassa olevassa kaupunkirakenteessa
joukkoliikenneyhteyksien sekä lähipalvelujen lähellä.

10 (20)
Kaavaratkaisu
Osittain tyhjillään oleva 1950-luvun asuntola korvataan energiatehokkaalla uudisrakennuksella. Asuinrakennuksen katolle saa
asentaa lappeen suuntaisia aurinkokeräimiä ja talousrakennuksessa tulee olla viherkatto.
Piha-alueet tulee pääosin istuttaa ja puut tulee säilyttää tai korvata uusilla puilla. Hulevesiä tulee mahdollisuuksien mukaan viivyttää tontilla ja johtaa maanvaraiselle piha-alueelle. Hulevesien
määrää tulee vähentää minimoimalla läpäisemättömien pintojen
määrää mahdollisuuksien mukaan ja käyttämällä läpäiseviä pinnoitteita kulku- ja oleskelualueilla. Korttelissa tulee tutkia viherkerroinmenetelmän soveltamista siten, että tonttien vihertehokkuus
täyttää Helsingin tavoitetason.
Suojelukohteet

Lähtökohdat

Nykyistä asuntolarakennusta, joka alun perin suunniteltiin Tilkan
sotilassairaalan sairaanhoitajattarien käyttöön ei ole suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2002. Asuntolan arvoja
on selvitetty ja sen säilyttämistä, käyttötarkoituksen muutosta ja
laajennusmahdollisuuksia on tutkittu hankkeen alkuvaiheessa.
Kaupunginmuseo on kannanotossaan todennut, että Tilkan asuntolaan sisältyy historiallisia ja arkkitehtonisia arvoja sekä kaupunkikuvallisia arvoja osana Ruskeasuon samanaikaista rakennuskantaa. Kaupunginmuseo ei kuitenkaan edellytä rakennuksen
suojelemista tai säilyttämistä, koska korjaaminen tulisi olemaan
uudisrakentamiseen verrattavaa johtuen rakennuspaikan melun,
liikenteen ja ilmanlaadun sekä itse rakennuksen, kuten keskikäytävään perustuneesta pohjakaavaratkaisusta, tuomista reunaehdoista.

Muutosalueen läheisyydessä sijaitsee Tilkan sairaalarakennus,
joka kuuluu Museoviraston valtakunnaallisesti arvokkaaksi määriteltyyn Tilkan sairaalarakennuksen arvoympäristöön (RKY, puo-
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lustusvoimien 1930-luvun arkkitehtuuri Helsingissä). Sairaalarakennus on Docomomo-järjestön listaama modernin arkkitehtuurin
merkittävä kohde.

Kaavaratkaisu
Tontilla olevaa asuntolaa ei suojella tai säilytetä. Asuntolarakennuksen korvaaminen melua ja muita ympäristöhaittoja huomioivalla, energiatehokkaalla uudisrakennuksella on perusteltua.
Tilkan sairaalarakennuksen asema alueen tärkeänä maamerkkinä
säilyy. Uudisrakennuksen ylin korko (+ 39.8) ei nouse Sanitäärinkadun rakennusrivistöä korkeammaksi, jolloin Tilkan sairaalan
torni jää selkeästi lähialueen korkeimmaksi rakennukseksi
(+ 46.56).
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Kaavaratkaisu

Uusi suunniteltava rakennus liitetään olemassa olevaan teknisen
huollon verkostoon.
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema on kaava-alueella noin +13 – +14.
Kaava-alue sijaitsee kallio- ja kitkamaavyöhykkeellä.
Kaavoitettavan alueen ulkopuolella, kohteen itäpuolella alle 40 m
päässä sijaitsee Salmisaari-Kamppi-Ruskeasuo yhteiskäyttötunneli. Lisäksi alle 30 m päähän rakennuspaikan pohjoispuolelle sijoittuu kiinteistöjen välinen Majblomman alikulkutunneli. Louhinnassa on noudatettava ohjetta ”Tunneleiden päälle rakentamisesta” (HSY 21.10.2015). Louhintasuunnitelmat on hyväksytettävä geoteknisellä osastolla.
Kaavaratkaisu

Kaava-alueelle tuleva uusi rakennus voidaan perustaa maanvaraisesti.
Kaava-alueen ympäristössä sijaitsee louhintaa rajoittavia rakenteita, jotka tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. Uuden rakennuksen kellaria rakennettaessa tulee ottaa huomioon ympäröivät rakenteet.
Alueella ei tiedetä aiemmin olleen muuta käyttöä, joka olisi voinut
aiheuttaa maaperän pilaantumista. Purettavassa rakennuksessa
on sijainnut öljysäiliö, tämä tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.
Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat
Mannerheimintien varrella sijaitsevalle rakennuspaikalle kantautuu liikennemelua sekä moottoriajoneuvoista että raitiovaunuista.
Mannerheimintien liikennemäärät ovat 30 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hankkeesta on laadittu liikennemeluselvitys (Akukon
160461-01, 16.6.2016).
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Liikennemelu päiväsaikaan klo 7–22.

Kaavaratkaisu

Mannerheimintien liikennemäärät määrät eivät tule muuttumaan
merkittävästi vuoden 2035 ennustetilanteessa (Helsingin kaupungin liikennesuunnittelu). Ennusteliikennemäärien ja käytössä olevien mittaustulosten perusteella ilmanlaadun voidaan arvioida olevan riittävällä tasolla, eikä ilmanlaatumallinnusta ole tarpeen laatia. Kaava-alueelle typpidioksidin raja-arvon ei arvioida ylittyvän,
eikä myöskään arvioida olevan riskiä ylitykseen. Vuonna 2015
kaava-alueen kohdalla Mannerheimintie 97 kohdalla passiivikeräinmittauksessa NO2-pitoisuus oli 25 µg/m3.
Pienhiukkasaltistuksen vähentämiseksi on rakennuksen ilmanvaihdon järjestämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Ilmanvaihto tulee järjestää keskitetysti siten, että ilmanottokohta sijaitsee mahdollisimman etäällä Mannerheimintiestä, minkä lisäksi ilman suodatus tulee järjestää mahdollisimman tehokkaasti.
Mannerheimintiellä kulkevasta raideliikenteestä ei arvioida aiheutuvan merkittävää runkomelua tai tärinää kaava-alueelle suunniteltavalle uudelle rakennukselle.
Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka
Lähtökohdat

Nykyinen rakennus on kuusikerroksinen. Pelastustie kulkee rakennuksen länsipuolella.
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Kaavaratkaisu
Tontille voidaan rakentaa enintään kahdeksankerroksinen asuinrakennus. Pelastustie sekä nostopaikat on esitetty viitesuunnitelmassa.
Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Hakija on teettänyt liikennemeluselvityksen (Akukon 160461-01,
16.6.2016), nykyisen asuntolan rakennushistoriallisen selvityksen
(Arkkitehtitoimisto Erat Oy, 7.6.2016) sekä varjostustutkielman
(Arkkitehtitoimisto Erat Oy, 1.6.2016).
Liikennemeluselvitys on huomioitu kaavaratkaisussa siten, että
asuntoja ei suunnata yksinomaan katujen suuntiin, oleskelupiha
sijoitetaan uudisrakennuksen melulta suojatulle länsipuolelle,
oleskeluparvekkeita ei sijoiteta katujulkisivuille ja muiden julkisivujen parvekkeet suojataan siten, että melun keskiäänitaso ei ylitä
päivällä 55 dB. Julkisivuille on määrätty ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden vähimmäisvaatimukset liikennemelua vastaan.
Rakennushistoriallisen selvityksen, liikennemeluselvityksen, paikalla tehtyjen katselmuksien ja hakijan laatimien vaihtoehtoisten
suunnitelmien pohjalta on päädytty ratkaisuun, jossa asuntola korvataan melua ja muita ympäristöhaittoja huomioivalla, energiatehokkaalla uudisrakennuksella.
Varjostustutkielma, jossa on tutkittu uudisrakennuksen vaikutuksia naapureiden päivänvalo-olosuhteisiin, laadittiin osallistumis- ja
arviointisuunnitelmavaiheessa. Uudisrakennusta on sen jälkeen
madallettu kerroksella. Nykyistä asuntolarakennusta enimmillään
n. 6 metriä korkeampi ja n. 5 metriä lähempänä Mannerheimintietä sijoitettu uudisrakennus ei huononna naapureiden päivänvalo-olosuhteita.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavamuutos ei edellytä uusia investointeja teknisen huollon verkostoihin, katuihin tai viheralueisiin.
Tontin itäreunalla olevan tukimuurin uusimisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia noin 50 000 euroa, alv. 0 %.
Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa. Kaupungille kertyy tuloja
yksityisessä omistuksessa olevan tontin osalta maankäyttökorvauksina. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan
kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Ympäristöön sopeutettu tehokkaampi lisärakentaminen vaikuttaa
myönteisesti kaupunkikuvaan. Rakentaminen mahdollistaa uusien, melulta suojattujen asuntojen rakentaminen valmiiksi rakennettujen hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien vierelle. Meilahden ja Ruskeasuon alueiden vehreä katukuva säilytetään. Tilkan
sairaalan arvoympäristö on huomioitu ja Tilkan sairaalarakennuksen asema alueen maamerkkinä säilyy.
Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon tai maisemaan. Meilahden ja Ruskeasuon alueille ominainen vehreä katukuva säilytetään. Tontin isokokoiset puut säilytetään ja uusitaan
tarvittaessa.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Uudisrakennus sijoitetaan Mannerheimintien hyvien julkisten liikenneyhteyksien viereen. Liikenne ei lisäänny merkittävästi. Tontin LPA-alue 16747/1:n nykyiset 15 autopaikkaa säilyvät ja loput
vaadituista autopaikoista sijoitetaan uudisrakennuksen pysäköintikellariin. Vieraspaikkoja ei osoiteta tontilta.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Alueella on hyvät joukkoliikenneyhteydet sekä kattava kävely- ja
pyöräilyverkosto, joka vähentää autoriippuvuutta. Nykyisen osittain tyhjillään olevan 1950-luvun asuntolan tilalle rakennetaan
energiatehokas uudisrakennus. Asuinrakennuksen katolle saa
asentaa lappeen suuntaisia aurinkokeräimiä ja talousrakennuksessa tulee olla viherkatto. Tontilla tulee viivyttää hulevesiä ja vähentää hulevesien määrää. Korttelissa tulee tutkia viherkerroinmenetelmän soveltamista siten, että tonttien vihertehokkuus täyttää Helsingin tavoitetason.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
Kaavaratkaisu vaikuttaa myönteisesti ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen. Uudisrakennus suojaa sekä omaa oleskelupihaa että
naapurin korttelipihaa Mannerheimintien liikenteen melu- ja ilmanlaatuhaitoilta. Ratkaisu mahdollistaa turvallisten ja terveellisten
asuntojen rakentamisen. Naapurikorttelin päivänvalo-olosuhteet
on huomioitu suunnittelussa. Nykyiset kulkuyhteydet alueella säi-
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lytetään. Kaavaratkaisu ei vaikuta eri väestönryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin tai kulttuurin.
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Uusi asuinrakentaminen tuo Ruskeasuon alueelle lisää asukkaita,
jotka edesauttavat alueen palveluiden säilymistä ja kehittämistä.
Asuinrakennuksen pohjakerrokseen sijoitetaan liike- tai työtila.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Yleiskaava
Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on hallinnon ja julkisten palvelujen aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta, mutta on 24.5.2002 voimaan tulleen asemakaavan mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on kantakaupungin C2-aluetta, jota kehitetään
toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti
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liike- tai muuksi toimitilaksi. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla
alueilla korttelitehokkuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8. Nyt
laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin
pintakallioaluetta.
Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaava nro 10675 (tullut voimaan
24.5.2002). Kaavan mukaan tontin käyttötarkoitus on asuinrakennusten korttelialue (A). Asemakaavan mukaan olemassa olevaa
asuntolaa saa muuttaa asuinrakennukseksi tai korvata uudella
suunnilleen saman kokoisella asuinrakennuksella.
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Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
Maanomistus
Tontti on 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 2016 tontin omistajan hakemuksesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:



Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
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kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)
kaupunkiympäristötoimiala (maaomaisuuden kehittäminen ja
tontit, rakennusvalvontapalvelut, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, ympäristöpalvelut)
pelastuslaitos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu
osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutisissa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto oli nähtävillä 3.4.–28.4.2017 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Folkhälsanin Senioritalolla, Mannerheimintie 97
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Asukastilaisuus pidettiin 24.4.2017 Folkhälsanin Senioritalolla.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta ja muusta valmisteluaineistosta kohdistuivat Mannerheimintien liikenteen aiheuttamaan ilmanlaatu- ja
meluhaittoihin, raitioliikenteen aiheuttamaan runkoääniin, Mannerheimintien alla kulkevaan alikulkutunneliin ja Salmisaari-KamppiRuskeasuo yhteiskäyttötunneliin sekä tukimuuriin ja suojakaiteeseen, jotka sijaitsevat pihan ja Mannerheimintien katualueen rajalla.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että meluun ja ilmanlaatuun liittyviä asemakaavamerkintöjä ja
määräyksiä on tarkennettu. Maanalaisten tunneleiden sijainteja
on tarkistettu. Pihasuunnitelmaa on kehitetty ja pihaan liittyviä
määräyksiä on tarkennettu.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta ja muusta valmisteluaineistosta kohdistuivat uudisrakennuksen korkeuteen ja vaikutuksiin länsipuolen korttelin olosuhteisiin,
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Sanitäärinkadun pysäköintiongelmiin, uuden liiketilan asiakaspysäköintiin sekä uusiin ajoyhteyksiin naapurikiinteistöjen 16700/2
ja 16700/6 kautta. Mielipiteet kohdistuivat myös uudisrakennuksen kaupunkikuvalliseen ratkaisuun ja arkkitehtuuriin sekä liiketilojen määrään ja sijoitukseen. Tilkan sairaalan arvoympäristön läheisyys (RKY) ja sairaalarakennuksen tärkeä asema alueen maamerkkinä tuotiin esille. Mielipiteissä huomautettiin työmaa-aikaisista haitoista ja vaikutuksista mm. maanalaisiin tunneleihin ja Sanitäärinkadun naapurikiinteistön turvallisuuteen. Mielipiteissä huomautettiin myös puutteellisesta tiedottamisesta. Yhdessä mielipiteessä tuotiin esille, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
mainittujen vaikutusten arvioinnissa pitää huomioida alueella jo
asuvia asukkaita paremmin.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisrakennusta on madallettu ja ajo- ja kulkuyhteyksien toimivuus on
varmistettu. Rakennusaloja on tarkistettu ja määräyksiä liittyen julkisivumateriaaliin, parvekkeisiin ja liiketilaan on täydennetty.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 6 kpl.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.
Esitelty lautakunnalle
Helsingissä, 23.1.2018
Marja Piimies

HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Oas 1290-00/17
Hankenro 0740_47
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22.3.2017

1 (5)

PIKKU HUOPALAHTI, MANNERHEIMINTIE 162, ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Mannerheimintien varteen suunnitellaan uutta asuinkerrostaloa.
Suunnitelmassa yhdeksänkerroksinen asuinkerrostalo sijoittuu
vanhan asuntolarakennuksen paikalle osoitteessa Mannerheimintie 162. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan 24.4.2017 Folkhälsanin Senioritalossa, osoitteessa Mannerheimintie 97.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon ja
paikoitushallin rakentaminen vanhan asuntolan paikalle. Asuinrakennus
tulee todennäköisesti vuokrakäyttöön. Uudisrakennuksessa on kahdeksan asuinkerrosta, kellari ja yhdeksäs kerros, johon sijoitetaan asukkaiden yhteistiloja. Uudisrakennukseen on suunniteltu n. 50 uutta asuntoa.
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Pohjakerroksessa on mm. asukkaiden yhteistiloja sekä kadulle avautuva liiketila. Pääasiallinen julkisivumateriaali on vaalea tiili. Porrashuoneen ja luhtikäytävän kadun puoleista julkisivua käsitellään muun julkisivun tapaan, koska tavoitteena on rakennusmassaan yhtenäinen veistoksellinen ilme. Etelään laskevalle katolle saa sijoittaa lappeen suuntaisia aurinkokeräimiä. Porrashuoneet avautuvat sekä kadulle että pihalle. Parvekkeet, oleskelupiha sekä pohjakerroksen asuntojen maantasopihoja sijoitetaan rakennuksen melulta suojatulle länsipuolelle. Kadun varrella oleva istutusvyöhyke ja arvokkaat puut säilytetään. Tontin
autopaikat sijoitetaan Sanitäärikadun nykyiselle paikoitusalueelle ja uudisrakennuksen kellariin. Paikoituskellariin järjestetään ajo naapurikiinteistön kautta. Tontin koko on 1 655 m 2. Voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeus on 2 350 m2. Uudessa asemakaavassa rakennusoikeutta on nostettu 3 600 m 2:iin ja tonttitehokkuus nousee e=1.42 >
e=2,18.
Osallistuminen ja aineistot
Asukastilaisuus pidetään maanantaina 24.4.2017 klo 18 20 Folkhälsanin senioritalolla osoitteessa Mannerheimintie 97.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja muuta valmisteluaineistoa (selostusluonnos ja viitesuunnitelma) on esillä 3.4.
28.4.2017 seuraavissa paikoissa:
Folkhälsanin Senioritalolla, osoitteessa Mannerheimintie 97.
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Aineistoon voi käydä tutustumassa myös kaupunkisuunnitteluviraston
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 5.5.2017. Niille, jotka ovat
mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa,
lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, 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. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä sivulla.
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Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
seurat ja yhdistykset
Pikku Huopalahtiseura
Ruskeasuo-seura
Helsingin Yrittäjät
asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Kaupunginmuseo
Kiinteistöviraston geotekninen osasto
Kiinteistöviraston tonttiosasto
Pelastuslaitos
Rakennusvalvontavirasto
Rakennusvirasto
Ympäristökeskus
Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkikuvaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien
vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat ja liikennemelun konsultti.
Suunnittelun taustatietoa

Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan hakemuksesta. Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2002 alue on merkitty
asuinrakennusten korttelialueeksi (A).
Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002:ssa alue on merkitty hallinnon
ja julkisten palvelujen alueeksi.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) alue on merkitty kantakaupungin alueeksi, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen,
kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Kaupunkibu-
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levardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehokkuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8 ja keskeisten katujen varsilla kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi.
Tontilla sijaitsee nykyään vuonna 1952 valmistunut rakennus, joka alun
perin suunniteltiin Tilkan sotilassairaalan sairaanhoitajien asuntolaksi.
Asuntolassa on kuusi kerrosta ja keskikäytävän molemmin puolin sijoitettuja pieniä asuinhuoneita. Mannerheimintien varrella on leveä istutusvyöhyke, jossa kasvaa isoja puita. Konsultti on laatinut asuntolarakennuksen rakennushistoriallisen selvityksen.
Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Marina Fogdell, arkkitehti, p. (09) 310 64271,
marina.fogdell@hel.fi
Liikenne
Inga Valjakka, insinööri, p. (09) 310 09-310 37087,
inga.valjakka@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37347,
karri.kyllastinen@hel.fi
Julkiset ulkotilat, maisema
Niina Strengell, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37458,
niina.strengell@hel.fi
Rakennussuojelu
Sakari.Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217,
sakari.mentu@hel.fi

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

