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Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta, Helsinki, Töölön sairaala,
Töölönkatu 40, nro 12491
Asemakaavan muutos koskee Töölön sairaala-aluetta, joka sijaitsee
Topeliuksenkadun, Sibeliuksenkadun ja Töölönkadun rajaamassa
korttelissa Taka-Töölössä. Sairaalatoiminta alueella päättyy 2020luvulla. 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.
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 uusia asuntoja ja niiden ohella uusia toimija liiketiloja. Uusia asukkaita alueelle tulee arviolta 690.
Kulttuuriympäristö
Rakennussuojelun näkökulmasta ELY-keskus pitää hyvänä entisen
Suomen Punaisen Ristin, arkkitehti Jussi Paatelan suunnitelmien
mukaan vuonna 1932 valmistuneen sairaalarakennuksen suojelemista.
Suojelumääräykset vaikuttavat asianmukaisilta. Valitettavaa on, että
1950-luvun sairaalarakennuksen osalta ei ole löydetty ratkaisua, jolla
siitä olisi voitu säästää osaa muistumana tuon ajanjaksoin
sairaalarakentamisesta.
Uudisrakentaminen muodostaa luontevan kerrostuman
kivitalokortteleista koostuvaan valtakunnallisesti merkittävään TakaTöölön kerrostaloalueeseen. Rakennuslupavaiheessa on syytä
kiinnittää erityistä huomiota rakennussuunnitteluun, jotta se huomioi
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tasapainoisella tavalla arvokkaan kaupunkiympäristön.
Kaavamääräykset antavat tähän hyvän lähtökohdan.
Meluntorjunta ja ilman laadun varmistaminen
Kaavassa on annettu määräykset parvekkeiden lasittamisesta, pihaalueiden ja parvekkeiden suunnittelusta siten, että meluohjearvot
alittuvat sekä asuntojen suuntaamisesta myös muulle kuin
Topeliuksenkadun puolelle.
Kaava-alueelle on laadittu 3.10.2017 päivätty meluselvitys, jossa on
esitetty suositukset ääneneristysvaatimuksista liikennemelua vastaan.
Kaavakartassa on kuitenkin otettu huomioon ainoastaan
Topeliuksenkadun varrella AK-korttelissa meluselvityksen suosituksen
mukainen vähimmäisvaatimus. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että
koko kaava-alueella on määrättävä vähimmäisääneneristysvaatimukset
meluselvityksen mukaisesti.
Maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavan 54 §:n terveellisyyden ja
viihtyvyyden sisältövaatimuksen saavuttamisen vuoksi makuuhuoneet
on syytä sijoittaa hiljaisemman julkisivun puolelle.
Kortteliin C-1 osoitettu asuinrakennusala ei sovellu asuinkäyttöön,
koska rakennuksen millään julkisivulla ei saavuteta valtioneuvoston
ohjearvojen1 mukaisia vähimmäismelutasoja eikä suunniteltujen
huoneistojen ole mahdollista avautua sellaisen julkisivun puolelle, jolla
ohjearvojen mukaiset vähimmäismelutasot toteutuvat.
Kaavakartassa olisi hyvä mainita varautumisesta mahdollisen
raideliikenteen aiheuttaman runkomelun torjuntaan, vaikka se tulisi
ottaa huomioon myös Topeliuksenkadun raidelinjan rakentamisen
yhteydessä. Runkoääntä voi rakennuksiin syntyä myös, jos suunnitteilla
oleva pisararata tulee jossain vaiheessa kulkemaan rakennuksen alta.
Kaavakartassa olevaan ilmanlaatumääräykseen on syytä lisätä
kaavaselostuksen mukaisesti, että korvausilma tulee ottaa
mahdollisimman etäältä päästölähteistä eli vilkkaasti liikennöidyistä
kaduista.
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