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Kaupunginmuseon lausunto Tähtitorninkatu 16-18 (7/452/19), ase-
makaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja 
asemakaavaluonnoksesta
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 12.2.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavan muutosta kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausun-
non.

Suomen Lähetysseuran käytössä olevat rakennukset Tähtitorninkadun 
varrella muutetaan ja osittain palautetaan asuinkäyttöön. Kirkkosali säi-
lyy ennallaan nykyisessä käytössä. Molempien rakennusten suojelu-
määräykset uudistetaan.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1982) tontti on merkitty kirkkojen 
ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK). Yleis-
kaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asumisen ja toi-
mitilan alueeksi, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittävä. Suunnittelualue sijoittuu valta-
kunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön viereen. Vie-
reiset korttelit kuuluvat Museoviraston RKY 2009-kohdeluetteloon (Täh-
titorninmäen observatorio ja puisto sekä Kirurginen sairaala).

Arkkitehti Karl August Wreden suunnittelemat rakennukset Lähetysseu-
ran tarpeita varten valmistuivat 1900 (Tähtitorninkatu 18) ja 1906 (Täh-
titorninkatu 16). Rakennuksista on tehty rakennushistoriallinen selvitys 
(Optiplan, 2015).

Tähtitorninkatu 16-18:n rakennuksissa on kolme kerrosta ja ullakko. 
Rakennusten ensimmäinen kerros sijaitsee katutason alapuolella siten, 
että rakennusmassa on sisäänvedetty katulinjasta, jolloin kadun ja ra-
kennuksen väliin jää solamainen syvennys. Kahteen porrashuonee-
seen kuljetaan kadulta johtavaa siltaa pitkin. 

Uusgoottilaista tiiliarkkitehtuuria edustavien rakennusten kattomuoto on 
vaihteleva torneineen ja erikoikoisine kattolyhtyineen. Katujulkisivun 
vaihtelevat ikkunamuodot, lasimaalaukset ja muut koristeaiheet ovat 
arkkitehtuurille ominaisia.

Asemakaavan muutoksessa YK-korttelialue muutetaan Asuinkerrosta-
lojen korttelialueeksi. (AK). Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen ja 
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kirkkosalin yläpuolelle saa lisäksi sijoittaa liike-, toimisto- ja/tai palveluti-
loja. Kolmeen kerrokseen ja ullakolle saa sijoittaa asuntoja. 

Molemmat rakennukset merkitään asemakaavaan rakennustaiteellises-
ti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaiksi mer-
kinnällä sr-1. Määräysosassa määritellään suojelun ja korjaamisen läh-
tökodat ja mainitaan myös suojeltavat sisätilat.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta.
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