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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee kahta toimistora-
kennusta, jotka sijaitsevat Korkeavuorenkadulla, lähellä Esplana-
dia, osoitteessa Korkeavuorenkatu 32 34. Rakennuksia on tarkoi-
tus korottaa kahdella kerroksella ja samalla suojellaan Korkea-
vuorenkatu 32:n kadun puolen julkisivu sekä joitakin keskeisimpiä
sisätiloja. Rakennukset säilyvät toimisto- ja liikekäytössä.

Kaavaratkaisu mahdollistaa täydennysrakentamisen ja uusien,
modernien toimistotilojen syntymisen liikekeskustan alueella ole-
massa olevaa kaupunkikuvaa ja sen historiallisia arvoja kunnioit-
taen.

Uutta toimitilakerrosalaa on 2 131 k-m2. Kohteen laajentamisen ja
modernisoinnin myötä työpaikkamäärä kasvaa n. 190:llä ja ravin-
tola-asiakaspaikkamäärä n. 60:lla.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kes-
kustan toimitilakantaa uudistuu ja kasvaa. Ratkaisulla on kaupun-
kikuvallisia vaikutuksia, kun vanhoja rakennuksia korotetaan,
mutta katutasossa uudisosa näkyy pääsääntöisesti vain 6. kerrok-
sen laajennuksen osalta.

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty ha-
kemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu haki-
jan kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 1 muistutus. Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat rakennusten ja uudisrakentamisen vaarallisuuteen linnuille
ja yleisesti lintujen elinympäristöjen rajoittamiseen Helsingin ra-
kennushankkeissa.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat mahdollisuuteen hyödyntää Korkeavuorenkatu 34:n kuu-
dennen kerroksen rakenneratkaisua uudisosan arkkitehtuurissa.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa molempien kadunvar-
ren rakennusten 6. kerroksien laajentaminen sekä kahden uuden,
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katulinjasta sisäänvedetyn korotuskerroksen rakentaminen. Li-
säksi Korkeavuorenkatu 34:n pihasiipeä korotetaan kolmella ker-
roksella ja Korkeavuorenkatu 32:n sisäpiha katetaan valokat-
teella.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että modernin toimitilan lisääminen liikekeskus-
tassa kehittää alueen elinvoimaisuutta ja tarjoaa paremmat toi-
mintaedellytykset yrityksille. Kaavaratkaisu vastaa yleiskaavan ta-
voitteeseen kantakaupungin ja keskustan kehittämisestä aktiivi-
sesti kaupunkituottavuuden kannalta ja toimitilojen määrän lisää-
misestä täydennysrakentamalla.

Kaavaratkaisulla edistetään myös ilmastovastuuta täydennysra-
kentamalla tiiviiseen keskustaan, olemassa olevaa infrastruktuuria
ja liikenneyhteyksiä hyödyntäen sekä edellyttämällä paikallista
energiantuotantoa sekä viherkattoa tai kattopuutarhaa.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 1 431 m2 ja rakennusoikeus
7 320 k-m2. Kaavan mukainen tonttitehokkuus on e = 5,1.

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 2 135 k-m2. Kiin-
teistöjen yhteenlasketun työpaikkamäärän arvioidaan lisääntyvän
n. 190 henkilöllä ja ravintola-asiakaspaikkamäärän n. 60:lla.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue ja sen lähiympäristö kuuluvat Helsingin liikekeskus-
taan. Ympäröivä rakennuskanta koostuu suurelta osin historialli-
sesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaista, 4 8 kerroksista toimisto-
taloista kivijalkapalveluineen.

Suunnittelualue käsittää kaksi tonttia, joilla sijaitsee kaksi 6-ker-
roksista rakennusta. Molemmat ovat Woldemar Baeckmanin
suunnittelemia kahden erillisen arkkitehtuurikutsukilpailun tulok-
sena. Korkeavuorenkatu 32 on valmistunut vuonna 1956 Vuok-
senniska Oy:n pääkonttoriksi ja Korkeavuorenkatu 34 vuonna
1960 Vakuutusyhtiö Sampon toimitaloksi. Rakennukset ovat toi-
mistokäytössä ja lisäksi Korkeavuorenkatu 34:n ensimmäisessä
kerroksessa toimii ravintola.

Toimistorakennusten korttelialue (KT)

Toimistorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa myös liike- ja
muita asiakaspalvelutiloja ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen
sekä ylempään kellarikerrokseen. Maantasokerros on varattava
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liike- ja muiksi asiakaspalvelutiloiksi ja tilat on rakennettava niin,
että ne voidaan osoittaa ravintolakäyttöön. Katutasoon tulee
tehdä suuria ikkunoita.

7. ja 8. kerros tulee toteuttaa katulinjasta sisään vedettynä ja ra-
kennusten ylin sallittu korkeusasema on +40,0. Vesikaton yläpuo-
lelle ei saa sijoittaa teknisiä laitteita tai muita rakennelmia. Ole-
massa olevat tekniset rakennelmat, kuten sisäpihan puolen nykyi-
nen ilmanvaihtokanava voidaan kuitenkin säilyttää tai rakentaa
uudelleen nykyiselle paikalle.

Korkeavuorenkatu 32:n sisäpihan saa kattaa valoa läpäisevällä
katteella, jolloin tila lasketaan kerrosalaan. Korkeavuorenkatu
34:n pihasiipeä saa korottaa kolmella kerroksella.

Rakennuksissa saa olla kaksi kellarikerrosta ja ylempään kellariin
saa sijoittaa kerrosalaan laskettavia tiloja.

Liikenne

Lähtökohdat

Korkeavuorenkatu on tonttikatu ja sen liikennemääräksi on arvi-
oitu noin 4 300 ajon./vrk.

Erottajankatua ja Yrjönkatua pitkin kulkevat Kolmikulma-puiston
kohdalla raitiolinja 10 Kirurgin ja Pikku-Huopalahden välillä sekä
bussilinja 24 Merikadun ja Seurasaaren välillä.

Kellareissa on tällä hetkellä 14 pysäköintipaikkaa.

Molemmille tonteille on ajoneuvoliittymä Korkeavuorenkadulta
ylempään kellarikerrokseen.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun myötä alueen liikennemäärät eivät olennaisesti
muutu. Rakennuksiin saavutaan pääasiassa kävellen ja pyörällä.

Viitesuunnitelman mukaisessa ratkaisussa ajoneuvoliittymä kella-
riin on ainoastaan Korkeavuorenkatu 34:n nykyisen luiskan
kautta.

Kiinteistöjen huoltoliikenne on järjestettävissä tontilla, Korkeavuo-
renkatu 34 kellarin kautta.

Kaavaratkaisussa autopaikkojen enimmäismääräksi on asetettu
1 ap / 500 k-m2 toimistokerrosalaa ja 1 ap / 150 k-m2 liiketilaa.
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Pyöräpaikkamitoitus on työpaikka-alueiden autojen ja pyörien py-
säköintipaikkamäärien laskentaohjeen (Kslk 28.2.2017) mukai-
nen.

Palvelut

Lähtökohdat

Alue kuuluu Helsingin ydinkeskustaan, jossa on runsaasti moni-
puolisia palveluita kävelyetäisyydellä. Helsingin päärautatiease-
malle on n. 600 m.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun seurauksena toimitilojen, mukaan lukien liiketilo-
jen määrä alueella kasvaa entisestään.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Alue on tiivistä kantakaupunkirakennetta.

Kaavaratkaisu

Rakennetussa ympäristössä, olemassa olevien palvelujen, julkis-
ten liikenneyhteyksien ja teknisen infrastruktuurin alueella sijaitse-
van tontin täydennysrakentaminen on ratkaisuna ekologisesti kes-
tävä. Olemassa olevien rakennusrunkojen säilyttäminen vähentää
uuden materiaalin tarvetta ja vähentää näin rakentamisesta ai-
heutuvia hiilipäästöjä. Lisäksi tontille on vaadittu sijoitettavaksi au-
rinkopaneeleja ja Korkeavuorenkatu 34:n pihasiipi on velvoitettu
rakennettavaksi viherkattona tai kattopuutarhana hulevesien vii-
vyttämiseksi ja lämpösaarekeilmiön lieventämiseksi.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Lähiympäristössä sijaitsee lukuisia asemakaavalla suojeltuja ra-
kennuksia. Nk. Bensowin liiketalo, joka rajautuu molempiin nyt
kaavoitettaviin tontteihin, on Docomomo-kohde. Esplanadin puisto
kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympä-
ristöihin (RKY 2009).
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Tonteilla sijaitsee nykyisin kaksi 6-kerroksista rakennusta, jotka
molemmat ovat Woldemar Baeckmanin suunnittelemia. Korkea-
vuorenkatu 32 on valmistunut vuonna 1956 arkkitehtuurikutsukil-
pailun tuloksena Vuoksenniska Oy:n pääkonttoriksi. Rakennus on
säilyttänyt keskeisiä alkuperäisiä ominaispiirteitään, kuten traver-
tiinijulkisivun, alkuperäisiä tammi-ikkunoita sekä porrashuoneiden
mosaiikkiseinät ja harmaaksi maalatut teräspinnaiset kaiteet pui-
sine käsijohteineen. Myös sisääntuloaulan tilaratkaisu vastaa al-
kuperäistä.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampo rakennutti Korkeavuorenkatu
34:n omaksi toimitalokseen niin ikään arkkitehtuurikutsukilpailun
tuloksena. Korkeavuorenkatu 34 on valmistunut vuonna 1960 ja
se on yleisilmeeltään melko tyypillinen 1960-luvun toimistotalo.

Rakennuksia ei ole voimassa olevassa asemakaavassa suojeltu.

Kaavaratkaisu

Korkeavuorenkatu 32 rakennus suojellaan kaupunkikuvallisesti ja
rakennustaiteellisesti arvokkaana merkinnällä sr-2.

Suojelu koskee kadun puoleista julkisivua siten, että alkuperäisen
travertiinijulkisivun ilme sekä alkuperäiset tammi-ikkunat tulee säi-
lyttää. Ilmeen säilyttämisellä tarkoitetaan sitä, että julkisivun mitta-
suhteet säilytetään ja julkisivumateriaali vastaa ulkonäöltään mah-
dollisimman hyvin alkuperäistä.

Sisätilojen osalta suojelu koskee pääporrashuonetta sekä sisään-
tuloaulan ja sisäpihan muodostamaa tilasarjaa. Tilasarjalla tarkoi-
tetaan aulan ja siihen liittyvän kaksi kerrosta korkean tilan sekä
sisäpihan muodostamaa tilallista kokonaisuutta ja sen visuaalista
jatkuvuutta. Edellä mainitusta huolimatta sisäpihan saa kattaa va-
loa läpäisevällä katteella ja mm. paloturvallisuuden edellyttämät
uudet rakenteet aulassa sallitaan.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ei edellytä yhdyskuntatek-
nisen huollon verkostojen lisärakentamista.
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Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Kaava-alueella on voimassa maanalainen asemakaava 10814 ja
alueella sijaitsee maanalainen pysäköintilaitos. Tilojen ja rakentei-
den suojaetäisyydet ulottuvat tasolle -0.7 (N2000).

Kaavaratkaisu

Olemassa olevat maanalaiset tilat suojavyöhykkeineen tulee ottaa
suunnittelussa ja rakentamisessa huomioon. Tonteilla ei saa lou-
hia, rakentaa tai suorittaa sellaisia purkutöitä, että olemassa ole-
ville maanalaisille tiloille ja rakenteille aiheutuu haittaa.

Tonttien alin sallittu louhintataso on +6, pois lukien Korkeavuoren-
katu 32 luoteiskulmaa, jossa vastaava taso on +5.

Hanke on laatinut alustavan paloteknisen suunnitelman (Paloäs-
sät Oy, 15.1.2020). Rakentamisella ei saa heikentää olemassa
olevien rakennusten palo- ja pelastusturvallisuutta.

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Asemakaavamuutos nostaa merkittävästi tontin arvoa. Maankäyt-
tökorvauksista on sovittu maanomistajan kanssa käydyissä maa-
poliittisissa neuvotteluissa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun myötä työpaikkamäärä ja liiketilan määrä lisään-
tyy alueella, olemassa oleva kaupunkirakenne tiivistyy ja alueen
maankäyttö tehostuu.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavaratkaisun toteuttaminen ei juurikaan aiheuta muutoksia lii-
kenteeseen. Viitesuunnitelmassa on esitetty, että ainakin osa kel-
larissa nykyisin sijaitsevista autopaikoista poistettaisiin, joten hen-
kilöautoliikenne Korkeavuorenkadulla saattaa jopa hieman vähen-
tyä.

Liiketilojen huolto saadaan järjestettyä Korkeavuorenkatu 34:n
kellarin kautta, jolloin huoltoliikenne ei haittaa katualueen käyttöä.
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Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Rakennusten korottaminen tuo uuden kerrostuman keskustan
kaupunkikuvaan. Katutasossa merkittävin näkyvä muutos on 6.
kerroksen laajennus ja sen suunnitteluun on kiinnitetty erityistä
huomiota. Korotuskerrokset sen sijaan eivät juuri näy katutasosta
lukuun ottamatta Rikhardinkadun länsipäätä.

Korkeavuorenkatu 32:n suojelu edesauttaa säilyttämään alueen
arvokasta rakennusperintöä ja katujulkisivujen ajallisesti kerrok-
sellista identiteettiä.

Maantasokerroksen määrääminen liiketilakäyttöön suurine ikku-
noineen edesauttaa keskustan kävelyolosuhteiden parantami-
sessa ja katutilan elävöittämisessä.

Vaikutukset naapuritonttien olosuhteisiin

Vaikka kaavaratkaisun mahdollistama laajennus ei katutasossa
ole kovin merkittävä, ympäröivien rakennusten yläkerroksissa ja
kattomaisemassa ne sen sijaan voivat muuttaa näkymiä merkittä-
västi.

Ympäröivät rakennukset ovat kiinteistötietojen mukaan pääkäyttö-
tarkoitukseltaan lähes yksinomaan toimistorakennuksia. Kuitenkin
esimerkiksi Ludviginkatu 3 5:n sekä Korkeavuorenkatu 41:n
ylemmissä kerroksissa sijaitsee asuinhuoneistoja, joiden näkymiin
korotus väistämättä vaikuttaa. Uudisosa ei kuitenkaan sijoitu
asuntojen ikkunoiden eteen suoraan sillä tavoin, että sillä olisi
merkittäviä haitallisia vaikutuksia valaistusolosuhteisiin. Viitesuun-
nitelmasta teetetyssä varjotutkielmassa on osoitettu, ettei täyden-
nysrakentaminen sijoitu suoran auringonvalon pääasiallisen suun-
nan linjaan kyseisiin huoneistoihin nähden.

Vaikutukset alueen yrityksiin, palvelutasoon ja toiminnalliseen
kokonaisuuteen

Tilojen modernisointi ja laajennus vastaavat yritysten toimitilatar-
peeseen. Alueella on voimakasta kysyntää toimistoille, liiketiloille
ja aivan erityisesti nykyvaatimukset täyttävälle uudelle toimistoti-
lalle. Täydennysrakentaminen voi lisätä kiinnostusta vastaaviin
hankkeisiin lähiympäristössä.

Liiketilojen laajentaminen erityisesti ravintolakäyttöön parantaa
alueen palvelutasoa myös esimerkiksi matkailun näkökulmasta,
sillä Esplanadin ympäristössä liikkuu paljon turisteja.

Alue on voimakkaasti toimitilapainotteinen ja kaavaratkaisu tukee
alueen säilymistä ja kasvua elinkeinoelämän keskittymänä.
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TOTEUTUS

Kuntotutkimuksen perusteella on todennäköistä, että Korkeavuo-
renkatu 32:n katujulkisivun travertiiniverhoilu joudutaan poista-
maan alla olevan huonokuntoisen eristeen uusimiseksi. Mikäli al-
kuperäisiä laattoja ei pystytä palauttamaan julkisivuun, ne tulee
korvata visuaalisesti alkuperäistä vastaavalla kivi- tai muulla ma-
teriaalilla.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:

- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-
selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle

- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.
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Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on liike- ja palvelukes-
kusta C1-aluetta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena
kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen,
puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin
alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat
tilat on osoitettava pääsääntöisesti liiketilaksi. Alue on kävelypai-
notteinen. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan
2016 mukainen.

Ote Helsingin yleiskaavasta 2016
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on nykyisin raken-
nettu maanalainen tila. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen
yleiskaavan mukainen.

Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta (kaavakartta nro 2)

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 3834 (vahvistettu
7.7.1955) sekä asemakaava nro 4466 (vahvistettu 19.1.1959).
Molempien asemakaavojen mukaan alue on merkitty asunto- ja
liiketonteiksi, joille saa sijoittaa asuinhuoneistoja vain kiinteistön
henkilökunnalle. Kadunvarsirakennusten maksimiräystäskoroksi
on määrätty tontilla nro 2 +32.75 ja tontilla nro 4 +29.76.
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Ote ajantasa-asemakaavasta

Alueella on lisäksi voimassa maanalainen asemakaava nro 10814
Erottajan pysäköintilaitosta varten. Pysäköintilaitoksen maanalais-
ten tilojen ylin korkeusasema kaavassa on -1,0.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-
mentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Alueella on vireillä kantakaupungin asemakaavojen ajantasaista-
minen. Nyt laadittu asemakaava ei ole ristiriidassa ajantasaista-
mistyön tavoitteiden kanssa.

Alueella on käynnissä uuden maanalaisen yleiskaavan laatimi-
nen. Nyt laadittu asemakaava ei ole ristiriidassa uuden maanalai-
sen yleiskaavan tavoitteiden kanssa.

Alueella selvitetään kävelykeskustan laajentamisen toteuttamisen
edellytyksiä. Nyt laadittu asemakaava ei ole ristiriidassa keskus-
tan kävelyolosuhteiden parantamisen tavoitteiden kanssa.
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Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

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/suunni-
telmat sekä lehti-ilmoituksella Kamppi-Eira -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 29.4. 20.5.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Rikhardinkadun kirjastossa, Rikhardinkatu 3
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

http://www.hel.fi/suunni-telmat
http://www.hel.fi/suunni-telmat
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat suojelumääräyksen tar-
peeseen osoitteessa Korkeavuorenkatu 32 sijaitsevan rakennuk-
sen osalta ja 6. kerroksen laajennuksen kaupunkikuvallisiin vaiku-
tuksiin.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
siten, että Korkeavuorenkatu 32:lle on osoitettu suojelumääräys.
Viitesuunnittelua on jatkettu ja erityisesti 6. kerroksen julkisivu-
suunnittelua on ohjattu yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat lisärakentamisen liialliseen korkeuteen ja
sen kaupunkikuvallisiin vaikutuksiin keskustan historiallisesti ar-
vokkaassa ympäristössä sekä Korkeavuorenkatu 32 34 raken-
nusten muodostaman arkkitehtonisen kokonaisuuden arvojen hei-
kentymiseen. Mielipiteissä korostettiin myös uudisosan haitallisia
vaikutuksia naapuritonttien asuinhuoneistojen näkymiin ja näiden
huoneistojen sekä katutilan valaistusolosuhteisiin. Lisäksi mielipi-
teissä katsottiin kaava-alueen olevan liian suppea, jotta muutok-
sen vaikutuksia pystyttäisiin riittävästi arvioimaan.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että viite-
suunnitelmasta on laadittu varjotutkielma ja 3d-mallinnos, joiden
avulla muutoksen vaikutuksia näkymiin ja kaupunkikuvaan on
voitu arvioida laajemmin. Asemakaavassa uudisrakentamiselle on
asetettu maksimikorko ja kielletty konehuoneiden tai muiden tek-
nisten laitteiden sijoittaminen vesikaton yläpuolelle.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 2 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 18.11. 18.12.2019

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.
Kaavaehdotus oli esillä myös Uutta kantakaupunkia -illassa kes-
kustakirjasto Oodissa 19.11.2019. Tilaisuus oli koko kantakau-
punkia koskeva vapaamuotoinen vuorovaikutustilaisuus, eikä tilai-
suudesta tehty muistiota.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus.
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Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakennusten
ja uudisrakentamisen vaarallisuuteen linnuille ja yleisesti lintujen
elinympäristöjen rajoittamiseen Helsingin rakennushankkeissa.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat mahdollisuuteen hyödyntää Korkeavuorenkatu 34:n kuu-
dennen kerroksen rakenneratkaisua uudisosan arkkitehtuurissa.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitet-
tyjen huomautusten johdosta.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 Molempien tonttien rakennusoikeuksia on pienennetty uu-

simman kerrosalalaskelman mukaisiksi.
 Asemakaavan mukaista ohjeellista tonttijakoa on muutettu

siten, että tontteja ei yhdistetä, kuten alun perin oli tarkoi-
tus, vaan ne säilyvät erillisinä tontteina (2 ja 4). Muutos on
tehty hakijan toiveesta.

 Valopihan takaosaan, tontin 50/4 rajalle on lisätty merkintä:
ohon saa sijoittaa ilmanvaihdon kone-

 Merkintä on lisätty,
sillä hankkeen jatkosuunnittelussa on ilmennyt välttämätön
tarve sijoittaa ko. alueelle ilmanvaihdon hormeja. Asiasta
on neuvoteltu yhdessä hakijan ja rakennusvalvonnan edus-
tajan kanssa.

 K
maanalaisten tilojen läheisyydessä olevilla alueilla raken-
nettaessa tai louhittaessa on otettava huomioon maan-
alaisten tilojen sijainti ja rakenteiden suojaetäisyydet siten,
että ei aiheuteta haittaa olemassa oleville maanalaisille ti-
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 Toimistojen autopaikoille sallittua enimmäismäärää on pie-
nennetty 1 ap / 250 k-m²:stä 1 ap / 500 k-m²:iin vastaa-
maan laskentaohjeen (Kslk 28.2.2017) alle 800 m rautatie-
asemasta sijaitseville kohteille sallittua määrää. Asiasta on
tiedotettu hakijalle.

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

 kaavaselostuksen Asemakaavan kuvaus -kohtaa on tarken-
nettu ja täydennetty liikenteen, pelastusturvallisuuden ja ra-
kennetekniikan osalta

 kirjoitusvirheitä on korjattu kaavakartasta ja kaavaselostuk-
sesta.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-
teltu asianomaisten hallintokuntien kanssa.

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 19.5.2020 hyväksyä Korkea-
vuorenkatu 32 34:n asemakaavan muutoksen 19.5.2020 päivätyn
piirustuksen numero 12620 mukaisena ja asemakaavaselostuk-
sesta ilmenevin perustein.

Helsingissä 19.5.2020

Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö
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