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ASEMAKAAVAN SELOSTUS
ASEMAKAAVAKARTTA NRO 12515
PÄIVÄTTY 5.6.2018
Asemakaavan muutos koskee:
Helsingin kaupungin
15. kaupunginosan (Meilahti)
korttelin 520 tontteja 8, 14 ja 19
Kaavan nimi:
Töölöntullin kortteli 520

Laatija:
Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu
Vireilletulosta ilmoittaminen: 22.5.2017
Kaupunkiympäristölautakunta:
Nähtävilläolo (MRL 65 §):
Kaupunkiympäristölautakunta / Asemakaavoituspalvelu:
Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto
Voimaantulo:
Alueen sijainti:
Alue sijaitsee Meilahdessa Taka-Töölön rajalla ns. Töölöntullissa.

KAAVASELOSTUKSESSA esitetään kaavaratkaisun keskeinen sisältö ja suunnittelun vaiheet.
Selostusta täydennetään kaavaprosessin edetessä.
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YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus: Leena Paavilainen, arkkitehti, Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, Anu Kuutti, projektipäällikkö
Kaavapiirtäminen: Päivi Kaartinen, suunnitteluavustaja, Marketta
Takamäki, suunnitteluavustaja
Liikenne- ja katusuunnittelu: Tiia Numminen, liikenneinsinööri,
Inga Valjakka, liikenneinsinööri
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu: Aino Leskinen, aluesuunnittelija, Niina Strengell, maisema-arkkitehti, Anu Lämsä, maisema-arkkitehti, Jere Saarikko, aluesuunnittelija, Olli Haanperä,
suunnitteluinsinööri
Rakennussuojelu: Sakari Mentu, arkkitehti
Teknistaloudelliset asiat: Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri
Yleiskaavoitus: Elina Luukkonen, yleiskaavasuunnittelija
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit: Ilkka Aaltonen, johtava
tonttiasiamies, Miia Pasuri, tiimipäällikkö, Ilkka Satola, tiimipäällikkö (geo)
Vuorovaikutus: Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija
(viestintäpalvelut)
Rakennusvalvontapalvelut: Leena Makkonen, arkkitehti
Ympäristöpalvelut: Anu Haahla, ympäristötarkastaja
Pelastuslaitos: Esko Rantanen
Muut Helsingin kaupungin toimialat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: Carola Harju
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala: Mikko Lindqvist, rakennustutkija,
Tove Hagman, rakennuskonservaattori
Sosiaali- ja terveystoimiala: Pirjo Sipiläinen
Kaupunginkanslia: Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, Mari
Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, Minna Maarttola, kehityspäällikkö
Muut viranomaistahot
Helen Oy: Kyösti Oasmaa, Tero Korhonen
Helen Sähköverkko Oy: Risto Seppänen
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY: Saara Neiramo
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL): Sakari Metsälampi
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Tukes: Jouni Räisänen
Hakijataho

Markkinointi-instituutin kannatusyhdistys ja YIT Rakennus Oy
Töölön Urheilu- ja terveystalo Oy

Hankesuunnittelu
Nk. Markkinointi-instituutin tontti, Töölöntullinkatu 4-6 (520/8,14)
YIT Rakennus OY
Vaihtoehtoiset suunnitelmat: Serum Arkkitehdit Oy, HMV Arkkitehdit Oy, ARK-house arkkitehdit Oy
Kaavaehdotusvaiheen suunnittelu: ARK-house arkkitehdit Oy
Töölön urheilu- ja terveystalo, Topeliuksenkatu 41a (520/19)
Lasse Minkkinen, arkkitehti
Pet Michael, arkkitehti
Anna-Mari Gramatikova-Lindberg, arkkitehti
Maija Paju, rakennuttaja-asiamies
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LIITTEET

1 Seurantalomake
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3 Kuvat ja kartat
· Ilmakuva
· Asemakaavakartta (A4/A3-koossa)
· Kaavaluonnosvaiheen 7.11.2017 asemakaavakartta
· Havainnekuva
· Meluselvitys, Akukon Oy, 170069-1A, Topeliuksenkatu 41a ja Töölöntullinkatu 8
· Meluselvitys, Helimäki, 7414-1B, Töölöntullinkatu 4-6
· Viherkertoimen tuloskortti
· Kuvaliite suojelukohteista
4 Viitesuunnitelma
· Töölöntullinkatu 4-6:n viitesuunnitelma / ARK-house arkkitehdit Oy
· Töölöntullinkatu 4-6:n ja Topeliuksenkatu 41a:n yhteensovituspiirustukset / ARK-house arkkitehdit Oy

LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA
·
·
·

·
·

Vuorovaikutusraportti
Hankekohtainen esiselvitys alueen toiminnallisesta rakenteesta
Rakennushistorialliset selvitykset
· Töölön Urheilu- ja terveystalo (Topeliuksenkatu 41a) / Arkkitehtitoimisto Gramatikova & Lindberg Oy
· Markkinointi-instituutti (Töölöntullinkatu 4-6) / Trium Arkkitehdit Oy
· Ns. TVK-talo (Töölöntullinkatu 8) / Arkkitehtitoimisto Gramatikova & Lindberg Oy
Topeliuksenkatu 41a kooste rakennuslupamateriaalista / Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy
Julkisivujen kuntotutkimus, Topeliuksenkatu 41a ja Töölöntullinkatu 8 /
IdeaStructura Oy
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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelialuetta, joka
sijaitsee Meilahdessa Topeliuksenkadun ja Töölöntullinkadun rajaamalla alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa 1960-luvun toimistorakennuksen rakennussuojelun ja osittaisen muutoksen asuinkäyttöön sekä uusien asuinkerrostalojen rakentamisen 1960-luvun koulurakennuksen tilalle.
Uutta asuntokerrosalaa on n. 15 500 k-m2 ja toimi-, liike- ja urheilutilakerrosalaa on n. 4 500 k-m2. Korttelin kokonaiskerrosala kasvaa 500 k-m2:lla. Asukasmäärän lisäys on vajaa 400.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vähentää korttelin toimitilan määrää ja muuttaa korttelia asumispainotteiseksi. Korttelin tärkeimmät
toiminnot, kuten uimahalli ja urheilutilat sekä päiväkoti säilyvät.
Helsingin kaupunki omistaa kaavaehdotuksessa mukana olevat
tontit. Tonttien 8 ja 14 (Töölöntullinkatu 4-6, muodostuvat uudet
tontit 20, 21 ja 22) myynnistä rakennusliikkeelle on tehty esisopimus. Kaavaratkaisu on tehty hakemusten johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.
Kaavaluonnoksen (Kylk 7.11.2017) jälkeen kaavarajausta on
muutettu. Neuvotteluja ja jatkosuunnittelua jatketaan tarpeen mukaan omana kaavatyönään Töölön ruotsinkielisen päiväkodin tontin 520/13 (Stenbäckinkatu 7) sekä ns. TVK-talon tontin 520/2
(Töölöntullinkatu 8) kanssa. Kaavaehdotuksen ratkaisut mahdollistavat ko. tonttien jatkosuunnittelun kaavoitusprosessin aikana
läpikäytyjen reunaehtojen pohjalta.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Töölön Urheilu- ja terveystalo

Töölön ruotsinkielinen
päiväkoti ja lastenkoti

Irrotettu kaavaehdotuksesta tontinomistajan aloitteesta. Jatkossa
tutkitaan mahdollisesti 1950-luvun
lisärakennusosan kehittämistä. Ykäyttötarkoitus säilyy.

Uimahallin peruskorjaus alkanut. Toimistokerroksia muutetaan seniori- ja opiskelija-asunnoiksi. Poikkeamislupa myönnetty 7.11.2018.

520 / 13

520 / 8, 14
(520/ 20, 21, 22)
Markkinointi-instituutti
Vanha koulurakennus puretaan,
tilalle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja.

520 / 19
520 / 2
TVK-talo

Irrotettu kaavaehdotuksesta, koska vaatii vielä jatkosuunnittelua ja –neuvotteluja. Tutkittu asuin-, hotellija toimitilavaihtoehtoja sekä lisärakentamista.

Kaavaratkaisun tavoitteena on suojella kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus tontilla 19 sekä mahdollistaa tonttien 8, 14 ja 19
käyttötarkoituksen muutos osittain asumiseen.
Tontilla 520/19 sijaitsevassa Töölön Urheilu- ja terveystalossa
(Topeliuksenkatu 41a) käynnistyi vuoden 2017 lopussa uimahallin
ja urheilutilojen peruskorjaus. Uimahalli ja muut urheilutilat kunnostetaan ja säilytetään nykyisessä käytössään. Samassa yhteydessä rakennuksen toimistokerroksia muutetaan opiskelija- ja senioriasunnoiksi. Kiinteistössä on kaksi omistajaa. Töölön Urheiluja terveystalo Oy omistaa urheilu- ja uimahallitilat (n. 25 % kiinteistöstä). Toimistokerrokset (n. 75 %) on myyty Senaatti-kiinteistöiltä yksityiselle kiinteistökehittäjälle. Kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas, arkkitehti Einari Teräsvirran suunnittelema rakennus suojellaan.
Ns. Markkinointi-instituutin tonteilla 520/8 ja 520/14 (Töölöntullinkatu 4-6, kaavakartassa kolme uutta tonttia 520/20, 21 ja 22) sijaitseva tyhjilleen jäävä 1960-luvun koulurakennus puretaan ja tilalle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja. Katutasoon tulee liikeja toimitilaa.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että sillä tuetaan AM-ohjelman asuntotuotantotavoitetta ja edistetään täydennysrakentamista ja monipuolista
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asuntorakennetta. Opiskelija-asunnot tukevat kaupungin strategista tavoitetta Meilahden kampusalueen kehittämisestä.
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 9 437 m2.
Kaavaratkaisun myötä korttelin kerrosala kasvaa 500 k-m². Käyttötarkoituksen muutoksien myötä korttelin olemassa olevaa toimija opetustilojen kerrosalaa muuttuu asumiseen 15 525 k-m2, josta
9 710 k-m2 on uudisrakentamista ja loput olemassa olevien tilojen
muutoksia. Toimi-, liike- ja urheilutilakerrosalaa jää 4 475 k-m2.
Kaavaratkaisu tuo alueelle vajaa 400 uutta asukasta.
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Alue sijaitsee nk. Töölöntullissa Taka-Töölön ja Meilahden kaupunginosien rajan tuntumassa kahden sairaalakeskittymän, Meilahden sairaala-alueen ja Laakson sairaalan muodostamalla työpaikkavyöhykkeellä. Yhtenäisen työpaikkavyöhykkeen katkaisee
Urheilukadun ja Topeliuksenkadun väliin jäävä alue, jolla sijaitsee
kaksi kapeaa asuinkerrostalokorttelia sekä kaavamuutoksen kohteena oleva yleisille toiminnoille varattu kortteli. Kaavamuutoskortteli rajautuu lännessä Topeliuksenkatuun ja idässä Töölöntullinkatuun.
Korttelin rakennuskanta on peräisin pääosin 1960-luvulta. Tukholmankadun varressa sijaitseva alueen maamerkki, arkkitehti Erkko
Virkkusen suunnittelema nk. Auratalo (1962) on Helsingin ensimmäisiä "pilvenpiirtäjiä".
Arkkitehti K.A. Pinomaa suunnitteli kortteliin 1960-luvun alussa
Markkinointi-instituutin (Töölöntullinkatu 4-6) sekä Helsingin ruotsinkielisen sairaanhoitajakoulun (Topeliuksenkatu 41b). Sairaanhoitajakoulu purettiin 1990-luvun lopulla, kun tilalle rakennettiin
Työterveyslaitoksen päätoimipiste (Arkkitehtitoimisto HKP 1998).
Arkkitehti Einari Teräsvirran suunnittelemat Töölön Urheilu- ja terveystalo (Topeliuksenkatu 41a) sekä nk. TVK-talo (Töölöntullinkatu 8, alun perin Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliiton toimitalo) valmistuivat 1967.
Korttelin vanhin rakennus on 1910 rakennettu puinen Töölön ruotsinkielinen päiväkoti ja lastenkoti, jonka suunnitteli eräs Suomen
ensimmäisistä naispuolisista arkkitehdeista, Signe Lagerborg-Stenius. Päiväkotia on laajennettu 1950-luvulla 4-kerroksisella kivirakenteisella lisäsiivellä, jonka suunnitteli arkkitehti Kurt Simberg.
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1950-luvun kerrostumaan kuuluu korttelin eteläosassa tontilla
520/12 oleva asuinkerrostalo, jossa sijaitsi alun perin Helsingin
Puhelin Oy:n keskus sekä keskuksen henkilöstön asuntoja.
Stenbäckinkadun eteläpuoleinen umpikortteli on pääosin peräisin
1930-luvulta ja se kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, Taka-Töölön kerrostaloalueeseen
(RKY2009). Topeliuksenkadun länsipuolella sijaitsee toinen
RKY2009-alue, 1900-luvun modernismia laajalla skaalalla edustava Meilahden sairaala-alue. Töölöntullinkadun itäpuoleinen
Mannerheimintien varren avointa korttelirakennetta edustava
asuinrakennusrivistö on rakennettu 1930–40-lukujen taitteessa.
Asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

Urheilutalon tontti (520/19) on merkitty AL-korttelialueeksi. Merkintä mahdollistaa tontin käyttötarkoituksen muutoksen liike- ja
toimistokäytön lisäksi opiskelija- ja senioriasumiseen. Maantasokerrokset on varattava liike- tai muiksi toimitiloiksi. Lisäksi korttelialueelle saa sijoittaa uimahallin ja liikuntatiloja.
Kaavalla mahdollistetaan noin tasossa +19,7 sijaitsevan sisäpihamaisen vesikaton muuttaminen osittain viherkatoksi. Noin puolet
katon pinta-alasta edellytetään istutettavaksi yhtenäisenä viherkattona, istutusastioilla tai näiden yhdistelmänä. Vähintään 180
m2 viherkatosta tulee rakentaa asukkaiden viihtyisäksi ulko-oleskelupihaksi. Oleskelupihan lisäksi ulko-oleskelualueita on mahdollista järjestää myös kerroksiin rakennettaville yhteiskäyttöparvekkeille.
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Merkintä koskee nk. Markkinointi-instituutin tonttia (520/20, 21 ja
22). Tontin käyttötarkoitus muuttuu opetuskäytöstä asumiseen.
Tontilta puretaan vanha koulurakennus ja tilalle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja, joiden katutaso varataan pääasiassa liikeja toimitiloille. Rakennusoikeus kasvaa tontilla 500 k-m2:n verran.
Piha-alue tulee järjestää asukkaiden yhteiseksi leikki- ja oleskelualueeksi yhtenäisen pihasuunnitelman mukaisesti. Pihalle tulee
istuttaa puita ja pensaita sekä rakentaa hulevesiä viivyttävää aluetta. Pihakannesta osa tulee toteuttaa viherkantena huomioiden
riittävät kasvualustapaksuudet.
Kaavassa edellytetään, että Markkinointi-instituutin tonttien
520/20, 21 ja 22 vihertehokkuus täyttää Helsingin viherkerroinmenetelmässä asetetun tavoitetason. Kaavatyön yhteydessä tehty
karkea laskenta osoittaa, että vihertehokkuuden minimitaso on
hyvin saavutettavissa. Laskenta perustuu kaavaa varten laadittuun viitesuunnitelmaan.
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Liikenne

Lähtökohdat
Alue sijaitsee Topeliuksenkadun ja Töölöntullinkadun rajaamalla
alueella, josta on lyhyet kävelyetäisyydet (100–150 m) raitiovaunu- ja bussipysäkeille. Joukkoliikenneyhteydet paranevat, kun
poikittainen bussirunkolinja 500 aloittaa liikennöinnin Tukholmankadulla vuonna 2018. Yleiskaavassa on varauduttu poikittaiseen
pikaraitiotieyhteyteen Tukholmankadulla, jolla liikennöi tällä hetkellä raitiolinja 4 Munkkiniemestä Katajanokalle.

Topeliuksenkatu on alueellinen kokoojakatu, jonka liikennemäärät
olivat syksyn 2015 liikennemäärälaskentojen mukaan noin 11 000
ajoneuvoa vuorokaudessa. Kadun nopeusrajoitus on 40 km/h ja
sillä on vilkasta bussiliikennettä. Stenbäckinkatu ja Töölöntullinkatu ovat vähäliikenteisiä tonttikatuja, joilla on kadunvarsipysäköintiä. Töölöntullinkatu on yksisuuntainen etelän suuntaan.
Vuoden 2040 liikennemääräennusteissa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia nykyisiin liikennemääriin.
Stenbäckinkadun pohjoisreunassa kulkee eroteltu jalankulun ja
pyöräilyn väylä, mutta muilla korttelia ympäröivillä kaduilla pyöräilijät käyttävät ajorataa. Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkossa 2025 (Kslk 22.5.2012) Topeliuksenkadulla varaudutaan
yksisuuntaisiin pyörätiejärjestelyihin, jotka ovat osa jatkuvasti täydentyvää ja kattavampaa pyöräteiden pääverkostoa. Alue tulee
olemaan hyvin saavutettavissa polkupyörällä, kun lisäksi Töölöntullin aukiolle toteutetaan yksi kaupunkipyöräjärjestelmään kuuluvista asemista. Poikittaisten jalankulkuyhteyksien vähäisyys laajalla korttelialueella heikentää ympäröivien kohteiden saavutettavuutta.
Kaavaratkaisu

Kaavan edellyttämät asumisen ja toimintojen auto- ja pyöräpysäköintipaikat sijoitetaan tontille pääosin rakennuksiin ja kannenalaisiin tiloihin. Urheilutalon tontilla 520/19 sallitaan maantasossa muutama uimahallin ja urheilutalon asiointipaikka. Ajoyhteydet tonttien pysäköintiin järjestetään Töölöntullinkadulta. Huoltoliikenteen operointi tulee tapahtua tontin rajojen sisäpuolella.
Tonttiliittymissä tulee varata riittävät näkemät kadun suuntaan.
Kaavamuutos ei edellytä muutoksia nykyisiin katujärjestelyihin
tonttiliittymiä lukuun ottamatta.
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Palvelut

Lähtökohdat
Korttelissa on monipuolisia palveluita. Suunnittelualueella on uimahalli ja urheilutiloja. Samassa korttelissa sijaitsee ruotsinkielinen päiväkoti ja lastenkoti. Viidensadan metrin säteellä suunnittelualueesta on Meilahden sairaala-alue ja Laakson sairaala, useita
kouluja ja päiväkoteja sekä Keskuspuisto ja Olympiastadion toimintoineen. Kilometrin säteellä on Töölön kirjasto, Sibelius- ja Topeliuspuistot, Meilahdenpuisto sekä Meilahden kirkko. Helsingin
keskustan rautatieasemalle on n. 2,5 kilometrin matka.
Lähin päivittäistavarakauppa sijaitsee kaava-alueen viereisen Auratalon (tontti 520/6) katutasokerroksessa. Noin viidensadan metrin säteellä on muutama pieni valintamyymälä.
Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelin keskeisten palveluiden eli uimahallin ja urheilutilojen toiminnan jatkumisen ja kehittymisen.
Liike- ja muita toimitiloja tulee toteuttaa Urheilutalon (520/19)
maantasokerrokseen sekä Markkinointi-instituutin tonttien 520/20
ja 22 maantasokerrokseen.
Esteettömyys
Markkinointi-instituutin tontilla Töölöntullinkadun ja pihan välillä on
n. 6 metrin tasoero. Tontilla tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömien yhteyksien järjestämiseen. Urheilutalon sisäpihamainen noin tasossa +19,7 sijaitseva vesikatto muuttuu osittain asukkaiden oleskelupihaksi, jonne tulee järjestää esteetön kulku.
Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Luonnonympäristö

Lähtökohdat
Suunnittelualue on urbaania kaupunkialuetta. Urheilutalon tontti
on lähes kokonaan rakennettu. Korttelin kallioisuus ja tasoerot
ovat näkyvissä Markkinointi-instituutin sisäpihalla. Markkinointiinstituutin tontilla on säilynyttä suurikokoista kasvillisuutta. Alueella ei ole suojeltuja tai muita arvokkaita luontokohteita.
Tonttien korkeusasemat vaihtelevat välillä +14 … +22, nousten
länteen ja pohjoiseen päin. Avokallion korkeimmat kohdat ovat
Markkinointi-instituutin tontin lounaisosassa noin tasossa +20.

12 (26)
Kaavaratkaisu
Kaavassa edellytetään säilyttämään tontin kallioisuutta ja täysikasvuisia hyväkuntoisia puita mahdollisimman paljon. Istutettavat
piha-alueet ja viherkatot ja -kannet tuovat rakennettuun ympäristöön uuden kasvillisuuselementin. Korttelin alueelle edellytetään
istuttamaan uutta puustoa ja pensaita. Uusissa istutuksissa tulee
osin suosia Meilahdelle tyypillisiä mäntyjä. Piha-alueelle edellytetään rakentamaan aluetta, jolla viivytetään hulevettä.
Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat
Suunnittelualueen maa-ala on suurelta osin rakennettua. Markkinointi-instituutin tontilla on rakentamattomia piha-alueita.
Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisulla pyritään parantamaan suunnittelualueen ekologista kestävyyttä mm. säästämällä mahdollisimman paljon rakentamatonta maanvaraista pinta-alaa. Viherkatoilla, kansipihojen istutuksilla sekä mahdollisimman hyvin vettäläpäisevillä pintamateriaaleilla pyritään parempaan hulevesien hallintaan.
Kaavassa edellytetään, että Markkinointi-instituutin tontin (520/20,
21 ja 22) vihertehokkuus täyttää Helsingin viherkerroinmenetelmässä asetetun tavoitetason. (Viherkerroin on suhdeluku tontin
painotetun viherpinta-alan ja tontin kokonaispinta-alan välillä. Painotettu viherpinta-ala koostuu erilaisten viherkerroinelementtien
(esim. nurmi, viherkatto, istutettava puu) yhteenlasketuista painotetuista pinta-aloista. Laskennassa käytettävät elementtien painotukset on määritelty ekologisuuden, toiminnallisuuden, maisemaarvon ja kunnossapidon näkökulmasta, huomioiden kaupungin
maankäytön asiantuntijoiden näkemykset.) Viherkerroin-tuloskortti
on selostuksen liitteenä. Laskenta perustuu kaavaa varten laadittuun viitesuunnitelmaan.
Suojelukohteet

Lähtökohdat
Suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä suojelukohteita. Alueen välittömässä läheisyydessä on kaksi RKY-kohdetta, Meilahden sairaala-alue ja Taka-Töölön kerrostaloalue.
Kaavaratkaisu

Arkkitehti Einari Teräsvirran suunnittelemat Urheilutalo sekä TVKtalo muodostavat tyylikkään 1960-lukulaisen kaupunkikuvallisesti
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ja rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuskokonaisuuden. Kaavaehdotukseen kuuluva Urheilutalon osuus suojellaan sr-2 -merkinnällä. Suojeltavia rakennusosia ovat julkisivut, nauhaikkunoiden ikkunajaon vaihtelevarytminen sommitteluperiaate, pääsisäänkäyntiaulat sekä niihin liittyvät aulatilat sekä tasossa n.
+19.7 olevan sisäpihan vesikaton kattoikkunat sekä kaarihalli. Yhteisparvekkeiden rakentaminen on sallittu Urheilutalon sisäpihan
puolelle. Parvekkeiden tulee sopia rakennuksen alkuperäiseen
arkkitehtuuriin ja ne voidaan toteuttaa joko sisäänvedettyinä tai
ulokeparvekkeina. Ulokeparvekkeita ei saa lasittaa.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piirissä.
Runkolinjat sijaitsevat Topeliuksenkadulla sekä Töölöntullinkadulla. Vesihuollon runkolinja kulkee kaava-alueen pohjoisosassa
tontin läpi.
Kaavaratkaisu

Kaava-alueen rakennukset liitetään olemassa olevaan verkostoon. Kaavassa on merkintä kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsevan vesihuollon runkolinjan johtokujasta. Johtokuja-alueelle ei saa
istuttaa syväjuurisia puita eikä sijoittaa kiinteitä rakenteita.
Korttelin 520 tontille 19 on varattava Helen Sähköverkon ohjeen
mukainen muuntamotila. TVK-talon ja Urheilutalon kellarissa kulkee kaukolämpösyöttölinja DN150 Töölöntullinkadulta Topeliuksenkadulle. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon, että linjan
tulee voida toimia jatkossakin.
Olemassa olevien johtojen sekä putkien läheisyydessä rakennettaessa on otettava huomioon niiden vaatimat suojaetäisyydet siten, että niille ei aiheuteta haittaa.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä
+14 … +22. Markkinointi-instituutin tontin alueella maanpinnan topografia on paikoin jyrkkäpiirteistä. Kaava-alue sijoittuu kallio- ja
kitkamaa-alueelle. Kaava-alueella sijaitsevat olemassa olevat rakennukset on perustettu kallionvaraisesti.
Alueella ei tiedetä olleen sellaista toimintaa, joka olisi aiheuttanut
maaperän pilaantumista.
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Kaavaratkaisu
Markkinointi-instituutin tontilla uudet rakennukset voidaan perustaa murskekerroksen välityksellä kallioon tai kallionvaraisesti.
Kaava-alueen ympäristössä sijaitsee louhintaa rajoittavia rakennuksia ja rakenteita, jotka tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.
Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat
Ympäröivien katujen liikenteestä aiheutuu alueelle melua ja ilman
epäpuhtauksia. Uimahallin vanha lauhdutin tuottaa sisäpihalle
melua.
Kaavaratkaisu

Katuliikenteen osalta suunnittelukohteesta on laadittu erilliset meluselvitykset (Akukon Oy / Topeliuksenkatu 41a ja Töölöntullinkatu 8 sekä Helimäki / Töölöntullinkatu 4-6). Laadittujen meluselvitysten mukaan rakennukset suojaavat korttelin sisäpihoja katuliikenteen melulta siten, että sinne voidaan sijoittaa leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut alueet. Topeliuksenkadun varressa rakennuksen julkisivuille kohdistuva liikennemelu edellyttää selvityksen mukaan vähintään 30 dB äänitasoerovaatimusta kadun puoleiselta
julkisivulta. Kaavassa on esitetty julkisivuille kohdistuvat äänitasoerovaatimukset. Ilmanottoa ei sallita järjestettävän kadun puolelta.
Uimahallin IV-järjestelyt on peruskorjauksen yhteydessä suunniteltu muutettaviksi siten, ettei IV-koneiden melu kohdistuisi häiritsevästi korttelin sisäosiin.
Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka
Lähtökohdat

Kaava-alueella sijaitsevat rakennukset ovat 5–7-kerroksisia. Urheilutalon tontilla sijaitseva rakennus, jonka käyttötarkoitus muuttuu, on 7-kerroksinen. Markkinointi-instituutin tontilla sijaitseva purettava rakennus on 2–5-kerroksinen.
Pelastautumisreitit ovat Topeliuksenkadulla, Töölöntullinkadulla
sekä Markkinointi-instituutin sisäpihalla, jonne ajetaan Stenbäckinkadulta naapuritontilla 520/12 sijaitsevan ajorasitteen
kautta.
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Topeliuksenkadun alitse Urheilutalon tontilta kulkee betonirakenteinen huoltotunneli tämän kaava-alueen ulkopuolelle, korttelin
15529 tontin 6 pohjoiskulmaan.
Kaavaratkaisu

Urheilutalon (520/19) kerrosluku pysyy ennallaan. Urheilutalon toimistosiipien katolle tulee uusi IV-konehuone. Markkinointi-instituutin tonteille 520/20, 21 ja 22 tulevien uudisrakennusten korkeudet
sopeutuvat alueen rakennuskantaan.
Urheilutalon, Markkinointi-instituutin sekä kaavarajauksen ulkopuolella sijaitsevalle Työterveyslaitoksen tonteille 520/19, 20, 21
ja 22 ajetaan kaavarajauksen ulkopuolella olevan TVK-talon tontin
520/2 kautta. Ajoyhteys on tontilla 2 voimassa olevan kaavan
10481 mukainen. Markkinointi-instituutin tontilla 520/20 sijaitsee
tällä hetkellä Työterveyslaitoksen (tontti 520/18) maanalaisia rasiteautopaikkoja sekä huoltoajoyhteys. Kyseiset paikat ja yhteys on
merkitty kaavakarttaan. Huoltoajoyhteys kulkee tonttien 520/19,
520/2 ja 520/20 kautta. Huoltoajoyhteyden käytettävyys tulee varmistaa myös rakentamisen aikana.
Pelastusreitit sijaitsevat jatkossakin Topeliuksenkadulla sekä Töölöntullinkadulla. Lisäksi Markkinointi-instituutin tonteille 520/20, 21
ja 22 sijoittuvien uudisrakennuksien pelastautuminen on mahdollista myös Stenbäckinkadulle tontilla 520/12 olevan ajorasitteen
kautta. Urheilutalossa on useampi porrashuone, joiden kautta pelkästään sisäpihan puolelle avautuvien asuntojen pelastautuminen
voidaan hoitaa.
Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Markkinointi-instituutista ja Urheilutalosta sekä siihen liittyvästä
TVK-talosta on laadittu rakennushistorialliset selvitykset. Markkinointi-instituutin osalta on laadittu alustavia tutkielmia nykyisen rakennuksen soveltuvuudesta muihin käyttötarkoituksiin.
Tonteille on laadittu viitesuunnitelmia ja suunnitelmista on tehty
yhteensovitustutkielmia. Markkinointi-instituutin tontin suunnittelusta järjestettiin arkkitehtitoimistoille kaksivaiheinen rinnakkainen
toimeksianto, jonka tarkoituksena oli löytää uudisrakennuksille
Taka-Töölön ja Meilahden alueelle sopiva kaupunkikuvallinen
idea. Kaavaehdotus on laadittu jatkoon valitun vaihtoehdon jatkosuunnittelun pohjalta.
Markkinointi-instituutin tontille on tehty tarkastelu Helsingin viherkerroinmenetelmässä määritellyn tavoitetason saavuttamisesta.
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Tonteista on laadittu meluselvitykset. Urheilutalon ja TVK-talon
rakennuskokonaisuuden julkisivuista on laadittu yhteinen kuntotutkimus.
Kaavamuutosalueesta on laadittu hankekohtainen esiselvitys alueen toiminnallisesta rakenteesta. Selvitys sisältää yritysvaikutusten arvioinnin sekä alueellisen tarkastelun.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. Kaupunki saa kaavaratkaisusta tuloja Markkinointi-instituutin tonttien 520/20, 21 sekä 22 myymisestä sekä Urheilutalon
tontin 19 käyttötarkoituksen muutoksesta aiheutuvasta nousevasta tonttivuokrasta. Voidaan todeta, että kaava on kaupungille
taloudellisesti kannattava.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisulla muutetaan yhteensä n. 15 500 k-m2 toimitiloja ja
opetustiloja asuinkäyttöön. Markkinointi-instituutin tontin kaupunkikuvallinen ilme muuttuu, kun nykyinen koulurakennus puretaan
ja tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja. Kaupunkikuva säilyy pääosin entisellään muun kaava-alueen osalta. Urheilutalon nauhaikkunoiden ikkunajako muuttuu käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä. Uuteen ikkunajakoon on pyritty saamaan alkuperäistoteutuksen henki.
Korttelin lähiympäristö sairaalatoimintoineen tulee hyvin todennäköisesti säilymään suurena työpaikka-alueena. Toisaalta alueella
on melko vähän vapaita toimitiloja ja niille on kysyntää hyvin todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Käyttötarkoituksen muutos
asumiseen korttelin tonteilla saattaa tulevaisuudessa heikentää
sairaalakampusta tukevien toimintojen, erilaisten yritysten tai
muun elinkeinoelämän sijoittumisen mahdollisuuksia alueelle, kun
toimitilan kokonaismäärä alueella pienenee eikä alueella ole merkittävää uudisrakentamispotentiaalia. Urheilutalon toimistokerroksiin suunniteltavien opiskelija-asuntojen voidaan kuitenkin katsoa
tukevan Meilahden kampusalueen toimintoja.
Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kaavaratkaisussa pyritään säästämään alueen kallioisuutta ja täysikasvuisia hyväkuntoisia puita mahdollisimman paljon. Rakennusmassat sijoittuvat pääasiassa nykyisille rakennuspaikoille ja
kovapintaisille piha-alueille, joten muutos nykyiseen tilanteeseen
on suhteellisen pieni. Markkinointi-instituutin piha-alueiden nykyiset puut ja istutukset poistuvat osittain. Tontin kaksi suurinta
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puuta on merkitty säilytettäviksi. Poistuvaa puustoa korvataan uuden piha-alueen istutuksilla. Uusilla istutuksilla pyritään osin palauttamaan meilahtelaiseen maisemaan olennaisesti kuuluvia
mäntyjä.
Tonteilla syntyviä hulevesivirtaamia pyritään viivyttämään mahdollisimman paljon tonteilla. Sekavesiviemäriin menevän huleveden
määrää pyritään vähentämään. Viherkatot ja istutettavat kansipihat vähentävät osaltaan huleveden määrää.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaava luo edellytykset korkeatasoisten teknisen huollon palvelujen tuottamiseen alueelle.
Kaavamuutos lisää jonkin verran liikennettä erityisesti Töölöntullinkadulla. Kaavamuutoksesta ei aiheudu kadunrakennuskustannuksia kaupungille.
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaavaehdotuksen myötä Urheilutalo suojellaan. Urheilutalon sisäpihan puolelle rakennetaan yhteisparvekkeita, joiden tulee soveltua rakennuksen alkuperäiseen arvokkaaseen arkkitehtuuriin.
Markkinointi-instituutin rakennus puretaan ja tilalle suunnitellaan
uusi Taka-Töölön ja Meilahden arvokkaaseen rakennusperintöön
soveltuva kokonaisuus.
Korttelin ratkaisuja on tutkittu kaavoitusprosessin aikana kokonaisuutena ja kaava-alueen naapuritontilla olevan TVK-talon kehittämisen mahdollisuudet ja rakennussuojelu on huomioitu kaavaehdotuksessa mukana olevien tonttien ratkaisuissa.
Julkiset ja puolijulkiset ulkotilat edellytetään toteutettaviksi kaupunkikuvallisesti korkeatasoisina, muotoilultaan ja materiaaleiltaan korkealaatuisina sekä aikaa kestävinä.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Tonteilla pyritään parantamaan hulevesien hallintaa.
Kaavassa edellytetään, että Markkinointi-instituutin tonttien
520/20, 21 ja 22 vihertehokkuus täyttää Helsingin viherkerroinmenetelmässä asetetun tavoitetason.
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Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
Vilkasliikenteisen Topeliuksenkadun puolella kielletään asuminen
rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Kaavassa määrätään,
että Urheilutalon tontilla 520/19 asuntojen lämpöolosuhteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sekä säilyviin, että uusiin rakennuksiin tulee määräyksiä meluntorjunnasta. Kaavaratkaisun
asuinpihat ja määräykset muista pihaan verrattavista ulko-oleskelualueista lisäävät oleskelualueiden määrää ja parantavat tulevien
asukkaiden mahdollisuuksia virkistykseen.
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

TOTEUTUS

Käyttötarkoituksen muutokset toimitiloista ja opetuskäytöstä asumiseen muuttavat paikallisesti alueen toimitilapainotteisuutta.
Laajemmassa mittakaavassa alue kuitenkin säilyy suurena työpaikkakeskittymänä, sillä Meilahden ja Laakson laajat sairaalaalueet säilyvät sairaala-alueina tulevaisuudessakin. Paikallisesti
muutos on suurempi. Alueella on melko vähän vapaita toimitiloja
ja niille on kysyntää todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Kortteliin kuitenkin jää myös jonkin verran elinkeinotoimintaa, kuten
uimahalli ja urheilutilat sekä tonttien alimpiin kerroksiin kaavalla
määrättävät toimi- ja liiketilat. Kaavamuutoksen yhteydessä on
laadittu hankekohtainen esiselvitys, joka sisältää yritysvaikutusten
arvioinnin ja alueellisen tarkastelun.
Vaiheittain toteuttaminen
Urheilutalon uimahallin ja urheilutilojen peruskorjaus on alkanut
loppuvuodesta 2017. Saman korjauksen yhteydessä muutetaan
saman kiinteistön ylempiä toimitilakerroksia asuinkäyttöön. Toimistokerrosten muutokselle on myönnetty rakennuslupa huhtikuussa 2018. Korjausten ja muutosten on arvioitu olevan valmiita
arviolta loppuvuodesta 2019.
Markkinointi-instituutin tontilla varaudutaan vaiheittaiseen toteutukseen. Tontti jaetaan kolmeen osaan. Todennäköisesti ensimmäisenä rakennetaan sisäpihan puolella sijaitseva rakennus. Rakennusyhtiö on arvioinut toteuttamisen alkavan aikaisintaan 2019.
Alueella olevien maanalaisten huoltoyhteyksien sekä autopaikkojen käyttö rakentamisen aikana on varmistettava.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen
- suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheyttä
Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin kohdassa Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet sekä Vaikutukset.
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueella ei ole kaavamerkintää. Kaava-aluetta ympäröivät alueet on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeiksi alueiksi (RKY2009).
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Yleiskaava
Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asumisen ja toimitilan alueeksi (tullut kokonaisuudessaan
voimaan 19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta).
Nyt laadittu kaavaratkaisu on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on kantakaupunkialuetta (C2). Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin
pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen
yleiskaavan mukainen.
Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaava nro 10481 (tullut voimaan
24.4.1998). Alueella on kaavamerkinnät YO (opetustoiminnan
korttelialue) sekä YH (hallinto- ja virastorakennusten korttelialue,
jolle saa sijoittaa uimahallin ja liikuntatiloja).
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Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Muut suunnitelmat ja päätökset
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.4.2017 periaatteet
käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kantakaupungin rajatulla alueella (päivätty 28.3.2017).
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi alueen asemakaavan
muuttamisen muutosluonnoksen sekä Topeliuksenkatu 41a:ta
koskevan poikkeamispäätöksen 7.11.2017.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
Maanomistus
Helsingin kaupunki omistaa tontit. Tonttien 520/8 ja 14 (muodostuvat tontit 520/20, 21, 22) myynnistä on tehty rakennusliikkeen
kanssa esisopimus.

Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
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SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 tonteilla 520/8 ja 14 sekä
520/19 kiinteistöjen omistajien hakemuksista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma- sekä kaavaluonnosvaiheessa mukana olivat
myös TVK-talon tontti 520/2 sekä Töölön ruotsinkielisen päiväkodin tontti 520/13. Tontilla 520/2 kaavoitus tuli vireille kiinteistön
omistajan hakemuksesta ja tontilla 520/13 kaupungin aloitteesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
Uudenmaan ELY-keskus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (ent. opetusvirasto, ent.
varhaiskasvatusvirasto)
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo, ent. liikuntavirasto)
pelastuslaitos
sosiaali- ja terveystoimiala (ent. sosiaali- ja terveysvirasto)
kaupunginkanslia

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä
lehti-ilmoituksella Helsingin uutiset -lehdessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 22.5.–12.6.2017 seuraavissa paikoissa:
· Töölön kirjastossa, Topeliuksenkatu 6
· verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat
Asukastilaisuus pidettiin 6.6.2017 Markkinointi-instituutin tiloissa.
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat alueen melu- ja ilmanlaatuongelmien huomioimiseen, turvallisten ja terveellisten asuinolosuhteiden järjestämiseen sekä olemassa olevan putki- ja kaapeliinfran huomioimiseen.
Viranomaisten kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä kaavan valmistelun aikana ja kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon
kaavatyössä ja niistä on tarpeen mukaan keskusteltu kaavoitustyön aikana lisää.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat pääosin täydennysrakentamiseen. Pääasiassa kaavamuutoksen nähtiin luovan nykyistä paremmat edellytykset Töölöntullinkadun viihtyisyyden parantamiselle ja kaavamuutoksessa esitetyt rakennussuojelutarpeet koettiin tarpeellisiksi. Mielipiteissä oli jonkin verran ristiriitaisia toiveita, joiden yhteensovittamisen mahdollisuuksien tutkimista jatkettiin kaavaehdotusvaiheessa.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä mahdollisuuksien
mukaan. Kaavaehdotuksessa ovat edelleen mukana asukkaiden
positiivisiksi kokemat asiat, kuten Töölöntullinkadun vehreyttäminen ja elävöittäminen sekä rakennussuojelu.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 7 kpl, joista 1 varsinaisen OAS-vaiheen jälkeen.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot
Urheilutalon tontilla muutokset kohdistuvat etupäässä rakennuksen sisätiloihin.
Markkinointi-instituutin tontille (520/20, 21, 22) on tutkittu erilaisia
asumisen vaihtoehtoja rinnakkaisilla toimeksiannoilla. Ensimmäisessä vaiheessa mukana oli 5 arkkitehtitoimistoa, jotka laativat
luonnosmaiset suunnitelmat tontin kaupunkikuvallisesta ilmeestä
ja uusista asuinrakennuksista. Näiden joukosta valittiin 3 erilaista
vaihtoehtoa, joiden pohjalta jatkokehitetyt suunnitelmat olivat
OAS- ja kaavaluonnosaineiston liitteenä. Kaavamuutoksen pohjaksi ja jatkotyöstettäväksi valittiin ARK-house arkkitehdit Oy:n
suunnitelma.
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Kaavaluonnosvaiheen (kylk 7.11.2017) jälkeen kaavarajausta on
muutettu. Kaavaluonnosvaiheessa kaavamuutoksessa olivat mukana myös Töölön ruotsinkielisen päiväkodin tontti 520/13 sekä
TVK-talon tontti 520/2. Korttelin ratkaisuja on tutkittu kokonaisuutena kaavaprosessin aikana. Kaavaehdotuksessa mukana olevien
tonttien ratkaisut on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat myöhemmin kaavoitettavien tonttien kehittämisen kaavoitusprosessin
aikana annettujen reunaehtojen pohjalta.
Töölön ruotsinkielisen päiväkodin tontti jäi pois kaavasta ehdotusvaiheessa tontinomistajan pyynnöstä. Omistaja halusi vielä kartoittaa päiväkodin ja lastenkodin mahdollisia tilatarpeita ja selvittää 1950-luvulla rakennetun lisärakennuksen kehittämismahdollisuuksia. Päiväkodin 1910-luvulla rakennettu puinen päärakennus
avoimine ympäristöineen todettiin kaavaluonnosvaiheessa rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi kokonaisuudeksi. Kaavatyön mahdollisesti jatkuessa luonnoksessa esitetyt rakennussuojelulliset tavoitteet luovat pohjan
kaavamuutokselle. Puinen päärakennus suojellaan sekä tontin
avoin maisema kallioineen ja mäntyineen säilytetään.
TVK-talon tontilla on tutkittu rakennuksen sisäisten muutosten lisäksi täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Tontti jäi pois kaavaehdotuksesta, sillä asemakaavan muutoksen sisällöstä ei saatu
sovittua hakijan kanssa muiden kaavassa mukana olevien hankkeiden aikataulussa. Suunnittelutyötä voidaan jatkaa omana kaavanaan. Tavoitteena on suojella TVK-talon osuus vastaavasti kuin
Urheilutalon osuus sekä mahdollistaa lisärakentaminen sekä käyttötarkoituksen muutos toimitilaksi (ml. hotellitoiminta) tai toimitilojen ja asuntojen yhdistelmäksi.
Kaavoitusprosessin aikana kaava-alueen suunnittelun tueksi on
laadittu tiiviissä yhteistyössä mm. rakennusvalvonnan ja kaupunginmuseon asiantuntijoiden kanssa maankäytöllisiä reunaehtoja.
Reunaehtoja on asetettu, jotta tonttien tarkoituksenmukainen kehittäminen on mahdollista siten, että eri käyttötarkoitusten (erityisesti asumisen) toiminnalliset vaatimukset täyttyvät eivätkä lähiympäristön ja täydennettävän tontin erityiset kaupunkikuvalliset,
rakennustaiteelliset ja rakennussuojelulliset arvot vaarannu.
Asumisen olosuhteita säädellään toimitilaa ja hotellia huomattavasti tiukemmin. Kaavoitusprosessin aikana arvioitiin, että TVKtalon suunnitelmissa esitetty tontin tehokkuus (e=3,61–3,73) on
haaste hyvän asuinympäristön ja asumisen laadun aikaansaamiseksi. Koska kyseessä on pieni tontti, jonka tehokkuus on jo nykytilanteessa e=2,4, on ratkaisuja tutkittava tarkkaan, jotta asumisen mahdollistava asemakaavanmuutos voidaan laatia. Tehokkuutta pienentämällä kohtuullisten asuinolosuhteiden luominen
olisi ollut mahdollista, mutta tehokkaampien ratkaisujen tutkimista
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pitää jatkaa. Lisäksi kaupunkikuvallisesti toimitilarakennuksen on
perustellumpaa poiketa lähiseudun asuinkortteleista.
Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet
Kaavamuutosluonnoksen kanssa samaan aikaan valmisteltiin
poikkeamislupaa Töölön Urheilu- ja terveystalon tontille 520/19.
Poikkeamislupa oli suunnitteluratkaisuiltaan samanlainen kaavamuutoksen kanssa. Poikkeamislupa esiteltiin yhdessä kaavaluonnoksen kanssa kaupunkiympäristölautakunnalle 7.11.2017. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi poikkeamisluvan ja kaavamuutosluonnoksen 7.11.2017 jatkosuunnittelun pohjaksi. Hanketta ohjattiin edelleen rakennuslupavaiheessa siten, että se täyttää kaavaehdotuksen edellytykset. Hankkeelle myönnettiin rakennuslupa huhtikuussa 2018.
Kaavaluonnoksesta ja poikkeamisesta on keskusteltu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa ELY-Hel
-kuukausikokouksessa. Kaupunginmuseolta saatiin epävirallinen
ennakkolausunto koskien Töölön Urheilu- ja terveystalon (tontti
520/19) muutoksia.
Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.
Esitelty lautakunnalle
Helsingissä, 5.6.2018
Marja Piimies
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TÖÖLÖNTULLIN KORTTELIN 520 ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Töölöntullinkadun, Topeliuksenkadun ja Stenbäckinkadun
väliseen kortteliin 520 suunnitellaan asumista. Töölön Urheilu- ja terveystalon toimistokerroksia muutetaan asuinkäyttöön uimahallin ja urheilutilojen remontin yhteydessä. Myös
Aikuisopiston toimistokerrosten muuttamista asumiseen tutkitaan. Markkinointi-instituutin rakennus puretaan ja sen tilalle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja. Samalla selvitetään Töölön ruotsinkielisen päiväkodin rakennussuojelun tarvetta. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan 6.6.2017.
Suunnittelun tavoitteet ja alue
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Asemakaavan muutos koskee korttelin 520 tontteja 2 (Aikuisopisto), 19
(Töölön Urheilu- ja terveystalo), 13 (Tölö Daghem) sekä 8 ja 14 (Markkinointi-instituutti). Tavoitteena on mahdollistaa korttelin muuttaminen
osittain asumiseen. Uimahalli- ja urheilutilat säilyvät nykyisessä käytössä.
Töölön Urheilu- ja terveystalossa on käynnistymässä syksyllä 2017 uimahallin ja urheilutilojen remontti. Remontin yhteydessä tyhjillään olevia
toimistokerroksia muutetaan seniori- ja opiskelija-asunnoiksi. Myös Aikuisopiston toimistokerrosten muuttamista asumiseen tutkitaan siten,
että ainakin katutasoon jää liiketilaa esim. päivittäistavarakaupalle.
Markkinointi-instituutin rakennus puretaan. Koulutustoiminta on siirtymässä uusiin moderneihin tiloihin ja rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia. Rakennus ei ole helposti muutettavissa muihin käyttötarkoituksiin eikä siinä ole rakennushistoriallisen selvityksen mukaan merkittäviä säilyneitä kulttuurihistoriallisia tai rakennustaiteellisia arvoja. Rakennuksen tilalle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja, joista on teetetty
arkkitehtitoimistoilla vaihtoehtoisia suunnitelmia.
Töölön ruotsinkielisen päiväkodin (Tölö Daghem) 1910-luvulla rakennetun puisen päärakennuksen suojelun tarvetta tutkitaan kaavamuutoksen
yhteydessä.
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Kaavamuutos ja poikkeamismenettely valmistelussa rinnakkain
Tämän lähes koko korttelia koskevan kaavamuutoksen kanssa valmistellaan samanaikaisesti poikkeamispäätöstä, joka koskee pelkästään
Töölön Urheilu- ja terveystaloa (tontti 520/19). Poikkeamispäätös laaditaan uimahalliremontin kiireellisyyden takia. Remontin on tarkoitus alkaa
osittain jo vuoden 2017 loppupuolella. Samassa kiinteistössä sijaitsevien toimitilojen muutos asumiseen pyritään tekemään yhtä aikaa uimahalliremontin kanssa.
Poikkeamispäätös on tarkoitus viedä kaupunkiympäristölautakunnan
käsittelyyn samaan aikaan kaavaluonnoksen kanssa syksyllä 2017.
Poikkeamisesta kuullaan lähimpiä naapureita samaan aikaan kaavamuutoksen nähtävilläolon kanssa 22.5. 12.6.2017 ja siitä lähetetään
lähinaapureille erillinen kuulemiskirje.
Poikkeamispäätös ja samaan aikaan valmisteltavana oleva asemakaavanmuutos ovat suunnitteluratkaisuiltaan samanlaisia. Poikkeamispäätöksellä sallittavat käyttötarkoituksenmuutos ja muut kaavapoikkeamat
päivitetään ajan tasalle asemakaavamuutoksen yhteydessä.
Osallistuminen ja aineistot
Esittely- ja keskustelutilaisuus pidetään Markkinointi-instituutin tiloissa
6.6.2017 klo 18 20.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(ideasuunnitelmia, kaavaluonnos selostuksineen) on esillä 22.5.
12.6.2017 seuraavissa paikoissa:
Töölön kirjastossa, Topeliuksenkatu 6
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 12.6.2017. Niille, 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.
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Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille on järjestetty
erillinen aloituskokous ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
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
Töölön kaupunginosat - Töölö ry
Töölö-seura
Meilahti-seura
Helsingin seudun kauppakamari
Helsingin Yrittäjät
asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
kaupunginkanslia
kaupunginmuseo
kiinteistöviraston geotekninen osasto
kiinteistöviraston tonttiosasto
liikuntavirasto
opetusvirasto
pelastuslaitos
rakennusvalvontavirasto
rakennusvirasto
sosiaali- ja terveysvirasto
varhaiskasvatusvirasto
ympäristökeskus
Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön, liikenteeseen ja yritysten toimintaedellytyksiin ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan
valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut
viranomaiset ja osalliset.
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Suunnittelun taustatietoa
Päiväkodin tontti (520/13) on yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki
omistaa kaava-alueen muut tontit. Kaavoitus on tullut vireille päiväkodin
tontilla kaupungin aloitteesta, muilla tonteilla hankkeiden aloitteesta.
Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa
käytävissä neuvotteluissa.
Suunnittelualueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Urheilutaloa, Aikuisopistoa ja Markkinointi-instituuttia koskevassa asemakaavassa
(1998) alueella on kaavamerkinnät YO (opetustoiminnan korttelialue)
sekä YH (hallinto- ja virastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa
uimahallin ja liikuntatiloja). Töölön ruotsinkielisen päiväkodin tontilla on
voimassa asemakaava vuodelta 1941, jossa tontti on merkitty yleisen
rakennuksen tontiksi.
Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asumisen ja toimitilan alueeksi.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) alue on merkitty kantakaupunkialueeksi (C2).
Suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki -alueeseen ja sijoittuu valtakunnallisesti
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) viereen.
Topeliuksenkadun länsipuolella on Meilahden sairaala-alue, Stenbäckinkadun eteläpuolella Taka-Töölön kerrostaloalue.
Uudenmaan maakuntakaavassa kortteli on merkitty taajamatoimintojen
alueeksi. Toisen vaihemaakuntakaavan kaavakartassa korttelissa ei ole
kaavamerkintää.
Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia / päätöksiä / selvityksiä:
Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen
kantakaupungin rajatulla alueella (kslk 28.3.2017)
Rakennushistorialliset selvitykset
Markkinointi-instituutti (Trium Arkkitehdit 2017)
Töölön Urheilu- ja terveystalosta ja Helsingin Aikuisopistosta
(Arkkitehtitoimisto Gramatikova & Lindberg 2017)
Korttelin rakennukset on rakennettu pääosin 1960-luvulla. Tonteilla
520/2 ja 19 sijaitsevat Einari Teräsvirran suunnittelemat Töölön Urheiluja terveystalo ja Helsingin Aikuisopisto. Keltatiiliset, nauhaikkunalliset 6kerroksiset rakennukset hahmottuvat kaupunkikuvassa yhtenäisenä rakennusmassana. Tonteilla 520/8 ja 14 sijaitsee Markkinointi-instituutin
koulurakennus, joka Urheilutalon ja Aikuisopiston tavoin on yhtenäisenä
hahmottuva rakennus kahdella eri tontilla.
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Rakennus koostuu Töölöntullinkadun suuntaisesta kaksikerroksisesta
jalustaosasta ja kahdesta 4-5 -kerroksisesta, katuun nähden poikittain
olevasta siivestä. Töölön ruotsinkielinen päiväkoti on 1910-luvulla rakennettu koristeellinen puurakennus. Puurakennus poikkeaa muusta
korttelista niin kaupunkikuvallisesti kuin rakennustaiteellisestikin. 1950luvulla rakennetulla betonirakenteisella laajennusosalla on enemmän
yhtymäkohtia muuhun kortteliin.

Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Leena Paavilainen, arkkitehti, p. (09) 310 64424,
leena.paavilainen@hel.fi
Anu Kuutti, projektipäällikkö, p. (09) 310 37154, anu.kuutti@hel.fi
(1.6.2017 lähtien Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, p. (09) 310 37027,
hanna.pikkarainen@hel.fi)
Liikenne
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, p. (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
(sijainen 15.10.2017 asti Anu Lämsä, maisema-arkkitehti p. (09) 37479,
anu.lamsa@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 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
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170069-1-A

1(4) + liitteet
17.5.2017

DI Miro Aalto, DI Benoît Gouatarbès

Topeliuksenkatu 41 a / Töölöntullinkatu 8
Tilaaja:
Tilaus:
Yhteyshenkilö:

Arkkitehtitoimisto Gramatikova & Lindberg / Kiinteistö Oy Töölöntullinkatu 8
24.1.2017
Anna-Mari Gramatikova-Lindberg / Seija Bonde Jensen

LIIKENTEEN MELUSELVITYS
1

Tausta
Topeliuksenkatu 41 a ja Töölöntullinkatu 8 tonteilla sijaitsevalle rakennukselle suunnitellaan käyttötarkoituksen muutosta. Rakennusta suunnitellaan muutettavaksi asuintaloksi. Tätä varten on laadittava ympäristömeluselvitys.
Asuintiloissa ohjearvot ovat 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä. Ulkomelun yleiset ohjearvot
oleskelualueilla (esim. pihat ja parvekkeet) ovat LAeq 55 dB päivällä (klo 7–22) ja 50 dB
yöllä (klo 22–7) [1].
Tässä raportissa esitetään kohteen liikennemelun mallilaskennan tulokset rakennuksen
julkisivuilla ja pihoilla. Laskenta sisältää tie- ja raitioliikenteen. Lisäksi annetaan asemakaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus eri julkisivuilla niiden osien äänieristyksen mitoitusta varten.

2

Melulaskenta

2.1

Laskenta- ja maastomalli
Ympäristömelun laskennat tehtiin Datakustik C ADNA/A 2017 –tietokoneohjelmalla
käyttäen kahta yhteispohjoismaista ympäristömelun laskentamallia:
∂
∂

Katuliikenne: tieliikennemelun laskentamalli [2] sekä
Raitioliikenne: raideliikennemelun laskentamalli [3].

Kolmiulotteiseen tietokonemalliin syötettiin alueen maaston korkeuskäyrät, rakennusten sijainnit ja korkeudet sekä liikenneväylien sijainnit ja korkeustiedot.
Rakennusten korkeustiedot ja sijainnit syötettiin malliin käyttäen lähtötietoina kohteen
korttelisuunnitelmaa ja asemapiirustusta (suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Pet Michael
Oy, kuvien toimittaja: Arkkitehtitoimisto Gramatikova & Lindberg, 11.1.2017).

2.2

Laskentasuureet ja -pisteet
Laskentasuureena on tavallinen A-keskiäänitaso LAeq. Selvityksen tulokset, eli lasketut
melutasot, esitetään sekä julkisivuihin kohdistuvina että pihoilla esiintyvinä melutasoina.

Akukon Oy
Hiomotie 19, 00380 HELSINKI
Y-tunnus 0983772-0

akustiikka|audiovisual|melu
Puh. 010 3200 700

www.akukon.fi
etunimi.sukunimi@akukon.fi
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Pihojen äänitasot ovat kokonaismelutasoja siinä mielessä, että ne sisältävät kaikki heijastukset kovista pystypinnoista, kuten talojen ulkoseinistä. Tällainen laskentatulos
edustaa ulkotilojen, kuten oleskelualueiden, melua.
Seinän itsensä heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa melutasoa arvioidessa. Julkisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta
heijastuksen osuus on poistettu. Siten aivan seinän lähellä ohjearvoihin verrattava äänitaso on n. 3 dB pienempi, kuin mitä melukartta näyttää. Sen sijaan julkisivujen laskentapisteiden tuloksissa äänitaso on suoraan julkisivulle kohdistuva melutaso.
Melukartan laskenta tehtiin käyttäen 2 × 2 m2 suuruisia laskentaruutuja. Laskentapisteet sijaitsivat tavalliseen tapaan 2 m korkeudella maanpinnasta. Lähimpien rakennusten julkisivujen melutasojakautumat laskettiin siten, että laskentapisteitä sijoitettiin
kunkin kerroksen korkeudelle ja vaakasuunnassa enintään 10 m välein.

2.3

Tieliikenne
Laskennassa otettiin huomioon Mannerheimintien, Tukholmankadun, Topeliuksenkadun, Stenbäckinkadun ja Töölöntullinkadun liikenne.
Laskennassa käytetyt keskimääräisen arkivuorokauden liikenteen (KAVL) vuoden
2040 ennuste on esitetty taulukossa 1. Liikennetiedot saatiin Helsingin kaupungin kaupunkisuunniteluvirastolta (Hannu Seppälä, 30.1.2017 ja Kaisa Reunanen, 6.2.2017).
Taulukko 1. Laskennassa käytetyt liikennetiedot kohdetta lähimpänä olevilla tieosuuksilla.

Todettakoon, että melutasot eivät ole herkkiä liikenteen vaihteluille. Esimerkiksi 50 %
kasvu liikennemäärissä aiheuttaa melutasoon vain 1,8 dB lisäyksen.

2.4

Raitioliikenne
Sekä Mannerheimintiellä että Tukholmankadulla on raitioliikennettä. Melupäästönä
käytettiin uuden Artic-vaunun syksyllä 2014 mitattua melupäästöä [4].
Laskennassa käytetyt arkivuorokauden raitioliikenteen nykyiset liikennemäärät
(KAVL molempiin suuntiin yhteensä sisältäen kaikki linjat) on esitetty taulukossa 2.
Päivä-/yö-jakaumaksi on olettu sama kuin autoille (90%/10%) Helsingin kaupungilta
saatujen ohjeiden mukaisesti (Hannu Seppälä, 3.2.2017).
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Taulukko 2. Laskennassa käytetyt raitioliikennetiedot.

3

Laskentatulokset
Liitteissä on esitetty päiväaikaiset (klo 7–22, liite A1) ja yöaikaiset (klo 22–7, liite A2)
keskiäänitasot LAeq .
Pihoille on laskettu keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta ja julkisivuille on laskettu kerroskohtaisesti suurimmat keskiäänitasot. Rakennusten seinillä olevat kahdeksankulmaiset tunnukset ilmoittavat suurimman kyseisillä julkisivuilla esiintyvän keskiäänitason LAeq.

4

Tulosten tarkastelu

4.1

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja äänieristysvaatimukset
Sisämelun yleiset ohjearvot asuintiloille ovat 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä [1]. Kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus LA määritetään julkisivuun kohdistuvan melun
A-äänitason ja sisämelun A-äänitason tavoitearvon erotuksena.
HUOM! Kaavavaatimus sekoitetaan usein epähuomiossa julkisivun eri osien äänieristysvaatimusten kanssa. LA (tai kaavavaatimus) ei ole sama suure kuin ulkoseinien tai ikkunoiden äänieristys liikennemelua vastaan, vaan se on arvo, mitä on käytettävä julkisivun eri osien äänieristyksen mitoituksessa. Julkisivun osien (esim. ulkoseinän tai ikkunan) äänieristysluku liikennemelua vastaan R A,tr (=Rw+Ctr) on tarkistettava huonetilakohtaisesti ja se on suurempi
kuin LA. Esim. ikkunoiden äänieristysvaatimus riippuu mm. ikkunoiden suhteellisesta pintaalasta ja huonetilavuudesta.
Julkisivuille, joilla A-äänitasoerotus LA alittaa 25 dB ei tarvitse asettaa kaavavaatimusta eikä tarvitse tehdä varsinaista julkisivujen osien äänieristyksen mitoitusta, sillä tavanomaisten ulkoseinä- ja ikkunarakenteiden äänieristys liikennemelua vastaan on riittävä.
Topeliuksenkadun vastaisilla julkisivuille kohdistuvat A-keskiäänitasot LAeq ovat enintään 65 dB päiväaikaan ja 58 dB yöaikaan. Tämän perusteella kaavavaatimusta vastaaava A-äänitasoerotus LA on vähintään 30 dB.
Topeliuksenkadun ja Töölöntullinkadun väliin jäävällä (pohjois)julkisivulla suurimmat
kohdistusvat A-äänitasot LAeq ovat 62 dB päiväaikaan ja 55 dB yöaikaan. Tällä julkisivuilla kaavavaatimusta vastaaava A-äänitasoerotus on LA = 27 dB.
Rakennuksen Töölöntullinkadun vastaisella julkisivulla suurimmat kohdistuvat Akeskiäänitasot LAeq ovat 63 dB päiväaikaan ja 56 dB yöaikaan. Tällä julkisivuilla kaavavaatimusta vastaaava A-äänitasoerotus on LA = 28 dB.
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Suositukset A-äänitasoerotukseksi on esitetty eri rakennusten julkisivuilla liitteessä B.

4.2

Piha-alueet
Melutason yleiset ohjearvot ulkona ovat 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä [1].
lasketut päivä- ja yöaikaiset keskiäänitasot LAeq alittavat VNp:n ohjearvot merkityllä
oleskelualueella.

4.3

Parvekkeet
Kohteeseen ei ole suunniteltu asuntokohtaisia parvekkeita.
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(Topeliuksenkatu 41a)
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Kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus

