
HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

ASEMAKAAVAOSASTO   2016:12408

TÄHTITORNINKATU 16–18
7. KAUPUNGINOSA ULLANLINNA, KORTTELI 452, TONTTI 19

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS





HELSINGIN KAUPUNKI 1 (16)
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 1541_8

HEL 2015-010121

KAAVASELOSTUKSESSA esitetään kaavaratkaisun keskeinen sisältö ja suunnittelun vaiheet.
Selostusta täydennetään kaavaprosessin edetessä.

ASEMAKAAVAN SELOSTUS
ASEMAKAAVAKARTTA NRO 12408
PÄIVÄTTY 27.9.2016

Asemakaavan muutos koskee:

Helsingin kaupungin
7. kaupunginosan (Ullanlinna)
korttelin 452 tonttia 19

Kaavan nimi: Tähtitorninkatu 16 18

Laatija:
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

Vireilletulosta ilmoittaminen: 9.2.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunta: 27.9.2016
Nähtävilläolo (MRL 65 §): 21.10. 21.11.2016
Kaupunkisuunnitteluvirasto: muutettu 18.5.2017
Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto
Voimaantulo:

Alueen sijainti:
Alue sijaitsee Ullanlinnassa, Tähtitorninvuoren puiston ja Kirurgi-
sen sairaalan eteläpuolella, Tähtitorninkadun varrella.



2 (16)

YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA

Helsingin kaupunki

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Maankäyttö: Janne Prokkola, toimistopäällikkö,
Sinikka Lahti, arkkitehti
Liikenne: Juuso Helander, insinööri
Teknistaloudelliset asiat: Suvi Hokkanen, diplomi-insinööri
Rakennussuojelu: Riitta Salastie, arkkitehti
Vuorovaikutus: Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija
Kaavapiirtäminen: Merit Tuomi, suunnitteluavustaja

Rakennusvalvontavirasto
Hannu Pyykönen, arkkitehti

Kiinteistövirasto
Kirsi Federley, tonttiasiamies

Hakija

Suomen Lähetysseura ry

Hankesuunnittelu

Marjaana Harjapää, arkkitehti



3 (16)

SISÄLLYS

TIIVISTELMÄ ...................................................................................................... 5
ASEMAKAAVAN KUVAUS ................................................................................. 5
Tavoitteet .......................................................................................................... 5
Mitoitus .............................................................................................................. 6
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet ........................................................... 6
Liikenne ............................................................................................................. 7
Palvelut ............................................................................................................. 8
Esteettömyys ..................................................................................................... 8
Luonnonympäristö ............................................................................................. 8
Ekologinen kestävyys ........................................................................................ 9
Suojelukohteet .................................................................................................. 9
Yhdyskuntatekninen huolto ............................................................................. 10
Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka ......................................................... 10
Vaikutukset ...................................................................................................... 11

TOTEUTUS ....................................................................................................... 11
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT .................................................................. 12
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET ....................................................... 13



4 (16)

LIITTEET
1 Seurantalomake
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3 Kuvat ja kartat

 Sijaintikartta
 Ilmakuva
 Asemakaavakartta (A4-koossa)
 Ote Yleiskaava 2002:sta
 Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta (Kvsto 26.10.2016)
 Ote voimassa olevista asemakaavoista
 Kuvaliite suojelukohteista

4 Viitesuunnitelma
5 Pelastussuunnitelma
6 Pysäköintiselvitys

LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA

 Vuorovaikutusraportti
 Rakennushistoriallinen selvitys, Tähtitorninkatu 16 18, 15.9.2015, Op-

tiplan Oy



5 (16)

TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia Tähtitorninkadun var-
ressa, Kirurgisen sairaalan ja Tähtitorninvuoren puiston takana.
Tontilla sijaitsee kaksi rakennusta, jotka ovat valmistuneet vuo-
sina 1900 ja 1906.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Suomen Lähetysseuran toi-
mistokäytössä olevien tilojen muuttamisen asumiseen. Kirkkosali
aputiloineen säilyy nykyisessä käytössä. Molemmat rakennukset
suojellaan merkinnällä sr-1. Myös arvokkaat sisätilat, kuten por-
rashuoneet ja kirkkosali suojellaan asemakaavassa.

Uutta asuntokerrosalaa on kaava-alueella 3 900 k-m². Kirkkojen ja
seurakunnallisten rakennusten rakennusoikeudeksi jää 710 k-m².

Kaavan toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kiinteistöihin
voidaan sijoittaa korkealaatuisia ja suurikokoisia asuntoja, raken-
nuksen ja ympäristön kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja
kaupunkikuvalliset arvot säilyttäen. Alueen toimitilan määrä vähe-
nee, mutta tämä on perusteltavissa sillä, että rakennukset sovel-
tuvat tilaratkaisuiltaan hyvin asumiseen ja lähiympäristön toimin-
nallinen rakenne on muutoinkin voimakkaasti asuinpainotteinen.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Asemakaavan muutos
on tehty hakemuksen johdosta ja kaavamuutoksen sisältö on neu-
voteltu hakijan kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen
nähtäville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lau-
sunnot. Esitetty huomautus kohdistui maankäyttösopimusneuvot-
telujen käymiseen. Muistutuksia ei tehty. Kaavaehdotukseen teh-
tiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuk-
sen viimeisessä luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa rakennus-
ten osittainen palauttaminen asunnoiksi. Suojelulla turvataan ra-
kennusten kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja kaupunki-
kuvalliset arvot.

Kaavamuutos edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että uusien asuntojen laadukkaita toteutustapoja
edistetään, alueen tunnistettavaa identiteettiä ja Helsingin erityis-
piirteitä vahvistetaan.
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Tavoitteena on edistää Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti
rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista
edistäen samalla eheään yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvaa
asuntotuotantoa.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 2 187 m² ja tonttitehokkuus et = 2.1.

Kaavamuutoksen myötä tontin rakennusoikeus muuttuu siten, että
kaava-alueen asuntokerrosalan rakennusoikeus kasvaa
3 900 k-m² ja kirkoille ja muille seurakunnallisille rakennuksille
osoitettu rakennusoikeus pienenee 2 540 k-m². Tontin yhteenlas-
kettu rakennusoikeus kasvaa 1 360 k-m².

Hakijan esittämässä alustavassa tilajakokaaviossa rakennettavien
asuntojen lukumäärä on 16 19 kpl. Asuntojen keskipinta-alaksi
muodostuisi tällöin vähintään 115 m².

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontti rajautuu pohjoissivultaan Tähtitorninkatuun. Vastapäätä si-
jaitsee Kirurgisen sairaalan alue ja Tähtitorninvuoren puisto. Ra-
kennukset kuuluvat Ullanlinnan ja Kaivopuiston rakennustaiteelli-
sesti ja historiallisesti arvokkaisiin alueisiin. Korttelin rakennukset
ovat pääosin valmistuneet 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Täh-
titorninkatu 16 18 kiinteistö edustaa vanhinta korttelissa säilynyttä
rakennuskantaa.

Suomen Lähetysseura rakennutti paikalle kaksi rakennusta, joista
ensimmäinen (Tähtitorninkatu 18) valmistui vuonna 1900 ja toinen
(Tähtitorninkatu 16) vuonna 1906. Molemmat rakennukset on
suunnitellut arkkitehti Karl August Wrede. Rakennukset toimivat
alun perin Lähetysseuran työntekijöiden asuntoina ja Tähtitornin-
katu 18:ssa sijaitsee edelleen pieni kirkkosali.

Rakennuksissa on kolme kerrosta ja ullakko. Rakennusten ensim-
mäinen kerros sijaitsee katutason alapuolella siten, että rakennus-
massa on sisäänvedetty katulinjasta ja kadun sekä rakennuksen
väliin jää syvennys. Kahteen porrashuoneeseen kuljetaan kadulta
johtavaa siltaa pitkin. Sisäpihan korkotaso on myös katutasoa
alempana.

Kattomuoto on vaihteleva torneineen ja kattolyhtyineen. Samoin
punatiiliset katujulkisivut ovat runsaasti detaljoituja; vaihtelevat ik-
kunamuodot, lasimaalaukset ja muut koristeaiheet rytmittävät jul-
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kisivuja. Kirkkosalin puoleista sisäänkäyntiä korostaa Kristus-veis-
tos, joka on kopio Kööpenhaminan tuomiokirkon veistoksesta. Pi-
han puolella on yksinkertaisempi, keltaiseksi rapattu julkisivu.

Asuinrakennusten korttelialue (AK)

Koko asemakaava-alue kuuluu asuinkerrostalojen korttelialuee-
seen, johon saa sijoittaa asumista kolmeen kerrokseen ja ulla-
kolle. Tämän lisäksi nykyinen kirkkosali Tähtitorninkatu 18:n puo-
lella toisessa ja kolmannessa kerroksessa tulee säilyttää seura-
kunnallisessa toiminnassa. Rakennusoikeutta korttelialueella on
yhteensä 4 610 k-m². Kerrosten lukumäärä ja rakennusalojen ra-
jat on merkitty olemassa olevan tilanteen mukaiseksi. Ullakoille
sallittu rakennusoikeus on osoitettu erikseen.

Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen, sekä kirkkosalin yläpuo-
lelle saa lisäksi sijoittaa liike-, toimisto- ja/tai palvelutiloja.

Toimistotilojen asunnoiksi muuttamisen yhteydessä asukkaiden
käyttöön on rakennettava riittävät varasto- ja huoltotilat sekä tar-
vittaessa tilat polttopuiden säilytykseen kuivina. Asukkaiden käyt-
töön on varattava riittävästi yhteisiä vapaa-ajan tiloja ja talopesula
(yli 1 200 k-m² rakennushankkeissa). Jätehuollon tilat tulee sijoit-
taa rakennuksiin ja piha-alue on kunnostettava leikki- ja ulko-oles-
kelualueeksi.

Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asun-
toina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai
enemmän. Käytännössä rakennusten nykyinen tilajako sekä pe-
lastusturvallisuusvaatimukset johtavat väistämättä määräystä suu-
rempiin asuntokokoihin, mikä on myös rakennuksen historiallisten
arvojen säilymisen kannalta hyvä ratkaisu.

Liikenne

Asemakaavamuutos ei vaikuta kadun liikenteellisiin ratkaisuihin,
eikä tontin ajoyhteyksiin tule muutoksia.

Rakennuksen asuinkäyttöön palauttamisen yhteydessä ei edelly-
tetä autopaikkojen laskentaohjeen mukaisia autopaikkoja, sillä
niitä ei ole edellytetty rakennuksen rakennusaikana. Asuinkäyt-
töön palauttamista sovellettaessa edellytetään kuitenkin pysäköin-
tiselvitys, josta ilmenee laskennallinen paikkatarve ja miten paikat
järjestetään. Asukaspysäköinnin ohjaaminen muualle kuin tontille
lisännee kadunvarsipysäköintiä. Tähtitorninkatu sijaitsee asukas-
pysäköintitunnusalueella C, missä on noin 2 500 asukaspysäköin-
titunnuspaikkaa ja myönnettyjä asukas- ja yrityspysäköintitunnuk-
sia 3 903 kappaletta (tilanne 1.1.2016).
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Asuinkerrostalojen korttelialueella pyöräpysäköintipaikkoja edelly-
tetään vähintään 1 pyöräpysäköintipaikka 30 kerrosneliötä kohti
tai vähintään 4 pyöräpysäköintipaikkaa asuntoa kohti. Näistä vä-
hintään 75 % on sijoitettava pihatason ulkoiluvälinevarastoon.

Muiden kuin asuinkäyttöön tarkoitettujen tilojen osalta noudate-
taan kulloisenkin toiminnan mukaista enimmäisautopaikkanormia.
Pyöräpysäköinnin osalta edellytetään 1 pp / 90 k-m².

Palvelut

Lähtökohdat

Kiinteistö sijaitsee kävelymatkan päässä keskustan monipuolisista
palveluista. Lähialueiden toiminnallinen rakenne painottuu kuiten-
kin pääosin asumiseen ja lisäksi ympäristössä on useita julkisia
rakennuksia (Kirurginen sairaala, Observatorio, Venäjän suurlä-
hetystö).

Kaavaratkaisu

Asemakaavan muutoksella sallitaan liike-, toimisto- ja palvelutilo-
jen sijoittaminen rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen ja kirk-
kosalin yläpuolelle. Käyttötarkoitusta ei ole kuitenkaan määrätty
velvoittavana, sillä rakennuksen kivijalkatilat eivät poikkeukselli-
sesti rajoitu katuun, vaan sijaitsevat katutason alapuolella. Raken-
nuksen tilarakenne on sellainen, että ensimmäinen kerros sopii
hyvin myös asumisen yhteistiloille ja asunnoille.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Suojeltuihin, arvokkaisiin rakennuksiin toteutettavat asunnot eivät
täyttäne esteettömyysvaatimuksia. Tähtitorninkatu 18 puolella, B-
portaaseen on 1980-luvulla rakennettu hissi.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Kiinteistöt sijoittuvat urbaaniin ympäristöön. Alueen lähiympäris-
tössä on monia kaupunkipuistoja, mm. Vuorimiehenpuistikko,
Neitsytpuisto ja Ullanpuistikko. Tähtitorninvuoren puisto kaava-
alueen vieressä on luokiteltu kohtalaisen arvokkaaksi lintualu-
eeksi (arvoluokka III).

Kaavaratkaisu

Kaavan toteuttamisella ei ole vaikutuksia luonnonolosuhteisiin.
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Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Korttelialue on lähes täyteen rakennettu ja alueella on vain vähän
vettä läpäisevää pintaa. Kallioinen maasto ei tarjoa mahdollisuuk-
sia hulevesien viivytykseen tontilla.

Kaavaratkaisu

Asemakaavaratkaisu tukee tavoitetta vähentää autoriippuvuutta
mahdollistamalla uusien asuntojen rakentamisen kantakaupungin
tiiviissä kaupunkirakenteessa tukeutuen kävelyyn, pyöräilyyn ja
joukkoliikenteeseen. Velvoittavaa autopaikkavaatimusta tonteille
ei ole osoitettu lainkaan.

Olemassa olevien rakennusten suojelu mahdollistaa rakennusten
pitkän elinkaaren ja vähentää tarvetta uudelle rakennusmateriaa-
lille. Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan muutostöiden
yhteydessä niin paljon kuin se on suojelun puitteissa mahdollista.

Yhteistilamääräyksessä edellytetään rakennettavan polttopuiden
säilytykseen tarvittavat tilat, jotta polttopuut voidaan varastoida
kuivassa sisätilassa. Puunpolton aiheuttamia päästöjä voidaan
vähentää, kun poltettava puuaines on mahdollisimman kuivaa.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Kaava-alue rajautuu kahteen Museoviraston inventoinnissa (RKY
2009) valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi luokitel-
tuun alueeseen (Kirurginen sairaala, Tähtitorninmäen observato-
rio ja puisto). Valtaosa lähiympäristön rakennuksista on suojeltu
asemakaavalla.

Asemakaava-alueen kaksi rakennusta on molemmat suojeltu kau-
punkikuvallisesti arvokkaina merkinnällä s0. Suojelu koskee katu-
julkisivuja ja vesikaton perusmuotoa.

Kaavaratkaisu

Nykyiset suojelumääräykset päivitetään siten, että molemmat ra-
kennukset merkitään rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kau-
punkikuvallisesti huomattavan arvokkaiksi merkinnällä sr-1.

Suojelu koskee rakennuksen ulkokuorta (vesikatto ja julkisivut yk-
sityiskohtineen) sekä sisätiloissa kahta porrashuonetta, alkuperäi-
siä tulisijoja ja kirkkosalia.
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Rakennusten julkisivujen ja vesikaton alkuperäiset tai alkuperäistä
vastaavat osat tulee säilyttää ja mikäli niitä joudutaan uusimaan,
se tulee tehdä alkuperäistoteutusta vastaavasti rakennuksen ar-
voon ja ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla. Tähtitornin-
katu 16:n kadun puoleista ullakkokerrosta on korotettu vuonna
1946 (A. Ervi). Korotusosan voidaan arvioida olevan arvokas ker-
rostuma ja lukeutuvan suojelumääräyksen piiriin. Koko vesikatto
on uusittu 2010 alkuperäistoteutusta vastaavasti. Rikkaasti koris-
teltu katujulkisivu on yksinkertaisempaa pihajulkisivua herkempi
muutoksille. Pihan puolella voidaan tarvittaessa tehdä uusia, ra-
kennuksen tyyliin hyvin sopivia teräspinnakaideparvekkeita.

Rakennuksen kaksi porrashuonetta (asemakaavassa merkinnällä
A ja B) suojellaan ja lähtökohtana on niiden alkuperäisten tilasar-
jojen, rakenteiden, yksityiskohtien ja materiaalien sekä värien säi-
lyttäminen. Erityisesti porrashuone A lasimaalauksineen ja ju-
gend-tyylisine kaiteineen on huomattavan arvokas.

Tähtitorninkatu 18:n kirkkosali on hyvin säilynyt ja kokonaisuudes-
saan arvokas sisätila. Joitakin uudistuksia salissa on tehty, mm.
urkujen siirto ja uusiminen, sakastin siirto salin puolelle, parvelle
johtavien portaiden muutokset sekä pommituksissa tuhoutuneiden
lasimaalausten uusiminen alkuperäissuunnitelman mukaisesti
vuonna 1952. Pilarirakenteita on uusittu ja ilmanvaihdon uudista-
misen yhteydessä on tehty pieniä muutoksia. Myös valaisimia on
uusittu alkuperäisen mallin mukaan. Sali suojellaan nyt laaditta-
vassa asemakaavassa kokonaisuudessaan.

Kaikissa muutostöissä tulee kuulla museoviranomaisia.

Rakennuksista on laadittu suppea rakennushistoriallinen selvitys
vuonna 2015 (Optiplan Oy) asemakaavoitustyötä varten. Lupaha-
kemukseen tulee liittää hankkeen laajuuteen nähden riittävän
tarkka, asiantuntijan laatima rakennushistoriaselvitys ja siitä ilme-
nevät arvot tulee ottaa muutostöissä huomioon.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Hakija on laatinut viitesuunnitelman yhteydessä kaavion pelastus-
järjestelyistä.

Kiinteistön edustan korkotaso on katutasoa n. 2 2,5 metriä alem-
pana. Kiinteistön ja kadun rajapinnassa sijaitsee tukirakenteita.
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Tontin maanalaisen tilan alin sallittu louhintataso on +14,10
(N2000). Vähäisiä louhintoja, kuten putkikanaaleja saa tehdä ta-
son +14,10 alapuolelle.

Vaikutukset

Kaavan toteuttaminen vaikuttaa siten, että uusia laadukkaita
asuntoja voidaan rakentaa olemassa olevaan kaupunkirakentee-
seen hyödyntäen nykyistä liikenneverkkoa. Uudet asunnot tukevat
tavoitetta kävely- ja pyöräilypainotteisesta ympäristöstä ja vähen-
tävät autoriippuvuutta. Autopaikkoja ei velvoiteta rakennettavan
tontille lainkaan.

Ympäristön toimitilan määrä vähenee. Suomen Lähetysseuran
muuttaessa pois tiloista voidaan kuitenkin katsoa, että nykyisen
kaltainen toimitila rakennuksissa ei sellaisenaan vastaa alueen
toimitilatarpeeseen ja on muuntojoustavuudeltaan melko heikkoa.
Lisäksi alun perin asunnoiksi rakennettuihin rakennuksiin voidaan
toteuttaa laadukkaita ja suurikokoisia asuntoja rakennuksen histo-
rialliset arvot säilyttäen.

Rakennussuojelumääräysten tarkentaminen edesauttaa kaupun-
kikuvan ja kulttuuriperinnön säilymisessä. Rakennusten rikkaasti
detaljoidun arkkitehtuurin säilyminen vahvistaa alueen tunnistetta-
vaa identiteettiä ja Helsingin erityispiirteitä. Samoin rakennusrun-
gon säilyttäminen asunnoiksi muuttamisen yhteydessä edistää ta-
voitetta rakennusten pitkästä elinkaaresta ja rakennusmateriaa-
lien kestävästä käytöstä.

Kaavan toteuttaminen mahdollistaa korkeatasoisen teknisen huol-
lon palvelun.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Kaavan toteuttamisesta aiheutuvat talousvaikutukset selvitetään
suunnittelun aikana. Käyttötarkoituksen muutos nostaa tontin ar-
voa aiheuttaen täten merkittävää hyötyä maanomistajalle. Mah-
dollisista kaupungin perimistä maankäyttökorvauksista sovitaan
kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän päätöksen mukaisissa
maapoliittisissa neuvotteluissa.

TOTEUTUS

Katua vasten rakennetut tukimuurit ja -rakenteet tulee jatkosuun-
nittelussa ottaa huomioon ja mikäli niihin kohdistuu muutoksia, tu-
lee rakenneratkaisuista sopia rakennusviraston kanssa.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavan muutos toteuttaa erityistavoitteita olemassa olevan
rakennuskannan hyödyntämisen edistämisestä sekä viranomais-
ten laatimien valtakunnallisten inventointien huomioon ottami-
sesta (Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäris-
töt, RKY 2009).

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostaloval-
taista asumisen ja toimitilan aluetta, joka on lisäksi kulttuurihistori-
allisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta mer-
kittävää. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukai-
nen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alueella on merkintä "Kantakaupunki C2", jonka mu-
kaan aluetta 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 liike- tai muuksi toimitilaksi. Rakennuk-
sen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava
kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja se-
koittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä
määrä. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä tulee tehdä alu-
eellinen tarkastelu. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen
erityisesti kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla. Nyt laadittu kaavaratkaisu
poikkeaa Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteista siten, ettei
maatasokerrosta osoiteta velvoittavasti liike- tai muuksi toimiti-
laksi. Kaavamuutoksen myötä myös alueen toimitilojen määrä vä-
henee, eikä määräyksessä mainittua alueellista tarkastelua ole
liitetty kaavamateriaaliin.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830/1 (tullut alueella
voimaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin pintakallio-
aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan
mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 7948 (vahvistettu
22.10.1982). Kaavan mukaan tontti kuuluu kirkkojen ja muiden



13 (16)

seurakunnallisten rakennusten korttelialueeseen. Tontin molem-
pien rakennusten suurin sallittu kerrosluku on neljä ja rakennusoi-
keutta tontille on osoitettu 1 700 k-m² Tähtitorninkatu 16:n raken-
nusalalle ja 1 550 k-m² Tähtitorninkatu 18:n rakennusalalle. Mo-
lemmat rakennukset on suojeltu kaupunkikuvallisesti arvokkaina
merkinnällä s0. Suojelumääräys koskee rakennusten katujulkisivu-
jen tyyliä ja vesikaton perusmuotoa.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-
teriin.

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 mo-
mentin mukainen rajattu rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi.
Rakennuskielto koskee rakennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien
myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 3.2.2016.

Maanomistus

Korttelialue on 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 2015 tontin omistajan hake-
muksesta.
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Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

 kaupunginmuseo
 rakennusvalvontavirasto
 kiinteistöviraston tonttiosasto

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 viraston verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Kamppi-Eira -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 22.2. 18.3.2016 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 2.3.2016 Suomen Lähetysseuran tiloissa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Kiinteistöviraston tonttiosasto ilmoitti, että kaavamuutos edellyttä-
nee maankäyttösopimusneuvotteluja.

Ympäristökeskuksen kannanotossa pyydetään huomioimaan asu-
misterveyden vaatimukset käyttötarkoituksen muuttuessa asumi-
seen.

Rakennusviraston kannanotossa todetaan, että tukimuurien ja ka-
turakenteiden yhteensovittaminen tulee huomioida kaavaa laadit-
taessa.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
huomioon kaavatyössä siten, että kaavaselostuksen Toteutus-
kappaleeseen on lisätty maininta katualueeseen rajoittuvien ra-
kenteiden huomioimisesta.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevia mielipidekirjeitä ei saapunut. Suullisia mielipiteitä on esi-
tetty asukastilaisuudessa.

Suulliset mielipiteet kohdistuivat hankkeen aikatauluihin, hank-
keen myötä lisääntyvään pysäköintipaikkatarpeeseen sekä tule-
vien asuntojen hallintamuotoihin, hintoihin ja kokoon.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että hakija on
teettänyt tulevien asukkaiden pysäköintipaikkatarpeesta ja paikko-
jen mahdollisesta järjestämisestä pysäköintiselvityksen, joka on
liitetty selostukseen.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen käsittely

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle
27.9.2016 ja se päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen
nähtäville.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 21.10. 21.11.2016

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-

kus)
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus

Yhteenveto lausunnoista

ELY-keskus toteaa lausunnossaan (21.11.2016), että rakennus-
ten suojelutavoitteet on huomioitu ansiokkaasti kattavin suojelu-
määräyksin.
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Kiinteistölautakunnan lausunnossa (15.12.2016) todettiin, että
käyttötarkoituksen muutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, jo-
ten kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen pää-
töksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontinomistajan kanssa
ja että kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin ton-
tinomistajan kanssa on tehty sopimus.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: varhaiskasvatus-
virasto.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa lausuntojen
johdosta, kaavan tavoitteet huomioon ottaen. Kaavaehdotukseen
on tehty tarkistuksia ja vähäisiä muutoksia, jotka eivät olennai-
sesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä.

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

 Asemakaavan huoneistotyyppijakaumaa koskevaa määräystä
on muutettu siten, että vähimmäisvaatimus perheasuntojen 80
m²:n keskipinta-alasta on poistettu. Poistaminen perustuu kau-
punkisuunnittelulautakunnan 24.1.2017 tekemään päätökseen
muuttaa huoneistotyyppien ja -kokojen ohjaamista asemakaa-
voissa.

 Hakijan kanssa käytyjen keskustelujen ja hakijan teettämän
tarkistetun kerrosalalaskelman pohjalta ohjeellisen tontin
7/452/20 ullakolle rakennettavaksi sallitun kerrosalan määrää
on vähennetty 20 k-m²:llä.

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden
sekä mitoitustietojen osalta.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 18.5.2017 muuttanut kaavaehdo-
tusta.

Helsingissä 18.5.2017

Marja Piimies
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Ote Yleiskaava 2002:sta
Tähtitorninkatu 16-18

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto



Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Tähtitorninkatu 16-18

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto





KUVALIITE SUOJELUKOHTEISTA
Tähtitornikatu 16–18, asemakaavan muutos
27.9.2016
Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosasto

Kadun puolen julkisivu on säilynyt pitkälti alkuperäistä
vastaavassa asussa. Ikkunoita on uusittu. Julkisivu
alkuperäisine ikkunoineen, ovineen, koristeaiheineen ja
veistoksineen suojellaan.

Kiinteistö heti valmistumisensa jälkeen 1906,
Museoviraston kuva-arkisto



Tähtitorninkatu 16:n puolella kattoa on korotettu vuonna 1945.
Muilta osin kattomuoto vastaa alkuperäistä. Kate on uusittu v. 2010.

Pihajulkisivun ikkunat ja parvekkeet on uusittu
ja pinta lämpörapattu vuonna 2013. Ase-
makaavan suojelumerkintä koskee myös
pihajulkisivua, mutta siihen voidaan helpommin
tehdä harkittuja muutoksia. Esimerkiksi uusien
teräspinnakaideparvekkeiden rakentaminen on
sallittua.



Kirkkosalin alkuperäiset tai sitä vastaavat rakenteet ja yksityiskohdat sekä tila-
järjestys suojellaan. Ikkunoiden lasimaalaukset on alunperin tehty vuonna 1922,
mutta ne tuhoutuivat pommituksissa ja ne uusittiin alkuperäisten piirustusten
mukaisesti vuonna 1952.



Kaksi rakennuksen kadunpuoleisista porrashuoneista suojellaan (porrashuone A
vasemmalla ja porrashuone B oikealla)

Myös alkuperäiset tulisijat tulee säilyttää.
Kuvat: Marjaana Harjapää
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30.05.2016
Pysäköintiselvitys
Tähtitorninkatu 16-18

JOHDANTO

- Tähtitorninkatu 16-18 olevan rakennuksen käyttötarkoitus palautetaan asuinkäyttöön ja
uudessa asemakaavassa on vaatimus asukkaiden käyttöön tulevien autopaikkoja koske-
van pysäköintiselvityksen tekemisestä. Pysäköintiselvitys on tehty kohteen viitesuunni-
telman perusteella (tilakaaviot). Asemakaavassa ei ole vaatimusta autopaikkojen sijoit-
tamisesta tontille. Pysäköintiselvitys koskee autopaikkojen sijoittamista läheisyydessä
oleviin pysäköintilaitoksiin ja kadunvarsipysäköintipaikoille. Pysäköintiselvityksessä on
määritelty myös polkupyöräpaikkojen määrä.

AUTOPAIKAT

Uuden asemakaavan laskentaohjeen mukainen autopaikka tarve:
- Asemakaavassa maksimikerrosala asuinkäyttöön on 3920 k-m². Autopaikka tarve on

3920/150=27 autopaikkaa.
- Asemakaavassa viitesuunnitelman osalta asuinkäyttöön osoitettu kerrosala: 3120k-m2.

Autopaikkanormi 1ap/150k-m2.
3120/150=21 autopaikkaa.

Autopaikat järjestetään
- Tontille sijoitetaan 0 autopaikkaa tontilla sijaitseviin autotalleihin, autopaikoille ja autohal-

liin.
- 280 metrin päässä sijaitsee Tähtitorninvuoren  pysäköintilaitos. Sisäänajo Laivasillankatu

20 kohdalta, ulosajo Fabianinkadulta (johon etäisyys 280m). Laitoksesta vuokra-
taan/voidaan vuokrata tällä hetkellä  12 autopaikkaa. Autopaikat voivat olla sopimus-
pysäköinnillä vuokrattuina (taloyhtiö tai osakas). Lyhin sopimusaika 2kk. Ei rajoitusta
vuokra-aikaan.

- 500 metrin päässä osoitteessa Fabianinkatu 17 sijaitsevan S-market Kasarmintorin py-
säköintihallista vuokrataan/voidaan vuokrata 9 asukaspysäköintipaikkaa. Autopaikat ovat
käytettävissä jokaisena viikonpäivänä klo 17-09, viikonloppuisin 24 h, muuna aikana las-
kutetaan erikseen (20% alennus). Ei rajoitusta vuokra-aikaan.

- Jos pysäköintilaitoksista ei vuokrata paikkoja, voi laskentaohjeen mukaiset autopaikat si-
joitetaan kadunvarsipysäköintiin asukaspysäköintitunnuksin. Tähtitorninkatu sijaitsee
asukaspysäköintitunnusalueella C, missä on noin 2500 asukaspysäköintitunnuspaikkaa
ja myönnettyjä asukas- ja yrityspysäköintitunnuksia 3903 kappaletta (tilanne 1.1.2016).
Tunnuksia suhteessa paikkoihin on 1,56, mikä tarkoittaa, että paikan löytyminen kadun-
varresta voi olla tiettyinä aikoina hyvin haastavaa.

POLKUPYÖRÄPAIKAT PP

Uuden asemakaavan laskentaohjeen mukainen polkupyöräpaikkojen tarve:
- 1pp/ 30 asuntokerrosalaa tai 4 kpl huoneisto. Näistä vähintään 75 % on sijoitettava piha-

tasoon ulkoiluvälinevarastoon. Asuntokerrosala on  2275 m2. Polkupyöräpaikkanormi on
joko asuinkerrosalan mukaan 2275/30=76 pyöräpaikkaa tai 4 x asuinhuoneistojen määrä
16 kpl=64 pyöräpaikkaa.

- 1pp/90 muuta, kuin asuinkäyttöön tarkoitettua kerrosalaa. Muu huoneisto kerrosala on
1339m2. Polkupyöräpaikkanormi on 1339/90=15 pyöräpaikkaa.
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- Vieraspysäköinnille tulee kerrostaloissa osoittaa pyöräpysäköintipaikkoja asuintalon ulko-
ovien läheisyydestä vähintään 1pp / 1000 k-m²". Pyöränormi on 3750/1000= 4 pyörä-
paikkaa.

- Yhteensä vaadittuja polkupyöräpaikkoja on  asuinhuoneistojen määrän mukaan 64 kpl +
15 kpl + 4 kpl =84 kpl. Polkupyöristä 48 kpl on sijoitettava pihakannen tasossa olevaan
ulkoiluvälinevarastoon.

Polkupyöräpaikat järjestetään

- Polkupyöräpaikoista 23 sijoitetaan Tähtitorninkadun puoleiselle piha-alueelle
- Polkupyöräpaikoista 57+1=58 kpl sijoitetaan pihakannen tasossa olevaan ulkoiluvä-

linevarastoon. Polkupyörät Ovella PTL-2 pystyasentoon sijoitettavissa pyörätelineissä,
Ovella Systems Oy

- Vieraspysäköintipaikat Tähtitorninkadun puoleiselle piha-alueelle, 4 kpl


