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Tavoitteena on mahdollistaa koulurakennuksen purkaminen ja 
asuinkerrostalojen rakentaminen. Luonnossuunnitelmassa uudet 
rakennukset on sovitettu ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja 
mittakaavaan siten, että kadun varrella sijaitsee korkeimmillaan 
seitsemän kerrosta ja ullakon käsittävä rakennus ja tontin sisäosassa 
kaksi kolmi-nelikerroksista rakennusta. Rakentamatta jäävät 
korttelialueet kunnostetaan tulevien asukkaiden pihatiloiksi. 
Kaavamuutoksessa on uutta asuntokerrosalaa yhteensä 4 700 k-m2 ja 
liiketilaa vähintään 130 k-m2. Asuntoja kaavamuutoksen mukaisen 
viitesuunnitelman suunnitteluratkaisussa on 55 kpl. Tontilta poistuu 
olemassa olevan koulurakennuksen kaavanmukainen kerrosala 3059 k-
m2.

ELY-keskuksen lausunto:

Hanke toteuttaa valtakunnallista alueidenkäyttötavoitteita toteutuessaan 
keskelle olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Ylemmän asteiset 
kaavat on otettu riittävästi huomioon.

Arkkitehtuuriltaan ja kulttuurihistorialliselta merkitykseltään arvokkaaksi 
todetun, arkkitehti Erik Kråkströmin suunnitelmien mukaan vuonna 1964 
toteutetun entisen Svenska social- och kommunalhögskolan 
rakennuksen purkaminen on valitettavaa. Uudisrakentaminen sopeutuu 
sinällään olemassa olevaan valtakunnallisesti merkittävään Taka-
Töölön kerrostalovaltaiseen kivikaupunkirakenteeseen.

Kaavassa on annettu meluntorjunta määräyksiä. Suunnitteluratkaisulla 
on minimoitu Topeliuksenkadun liikenteen aiheuttamat häiriöt 
sijoittamalla rakennukset sisäpihaa suojaten. Kadunvarsirakennukseen 
ei saa toteuttaa yksinomaan Topeliuksenkadun suuntaan aukeavia 
asuntoja. Parvekkeita saa sijoittaa ainoastaan rakennusten pihan 
puoleisille julkisivuille.
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Lausuntopyyntöaineistossa ei ole meluselvitystä. Koska hanke sijaitsee 
vilkkaasti liikennöidyn kadun varrella, on selvitettävä melutasot 
julkisivuilla. Mikäli selvitys antaa aihetta, on julkisivuille annettava 
kaavamääräys ääneneristysvaatimuksesta. Kaavamääräyksiin on syytä 
lisätä, että oleskelupihoilla ja parvekkeilla on alitettava valtioneuvoston 
päätöksen1 mukaiset meluohjearvot. Myös tuuletusikkunan kohdalla on 
alitettava em. meluohjearvot. Tämä siitä syystä, että Korkeimman 
hallinto-oikeuden 1.7.2013 tekemän päätöksen mukaan, koneellinen 
ilmanvaihto ei voi korvata ikkunan kautta toteutettavaa tuuletusta.

Asuntojen ilmanlaadun turvaamiseksi ilmanvaihdosta on syytä antaa 
kaavamääräys.

Yksikön päällikkö Aimo Huhdanmäki

Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin

Asia on ratkaistu sähköisesti.

TIEDOKSI Väistö, Vuola, Wager

1 Valtioneuvoston päätös 993/1992 meluohjearvoista
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