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§ 272
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, To-
peliuksenkatu 16 tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 
12493)

HEL 2013-009433 T 10 03 03

Hankenumero 0834_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 21.11.2017 päivätyn ja 29.5.2018 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12493 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 503 tonttia 1.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Pää-
töksenteko 

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12493 kartta, päivätty 

21.11.2017, muutettu 29.5.2018
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12493 kartta, päivätty 

21.11.2017, muutettu 29.5.2018, päivitetty Kylk:n 29.5.2018 päätöksen 
mukaiseksi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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5 Havainnekuva
6 Tilastotiedot
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 29.5.2018
9 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 7

Ne muistutuksen esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 8

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia osoitteessa Topeliuksenkatu 
16. Tavoitteena on mahdollistaa koulurakennuksen purkaminen ja 
asuinkerrostalojen rakentaminen. Viitesuunnitelmassa uudet rakennuk-
set on sovitettu ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja mittakaavaan 
siten, että kadun varrella sijaitsee korkeimmillaan seitsemän kerrosta ja 
ullakon käsittävä rakennus ja tontin sisäosassa kaksi kolmi-nelikerrok-
sista rakennusta. Rakentamatta jäävät korttelialueet kunnostetaan tule-
vien asukkaiden pihatiloiksi.

Kaavamuutoksessa on uutta asuntokerrosalaa yhteensä 5 040 k-m² ja 
liiketilaa vähintään 130 k-m². Tontin tehokkuusluku on 1,81. Asuntoja 
kaavamuutoksen mukaisen viitesuunnitelman suunnitteluratkaisussa 
on 55 kpl. Tontilta poistuu olemassa olevan koulurakennuksen kaavan-
mukainen kerrosala 3 059 k-m².

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa. 
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että pitkään 
tyhjillään tai vajaalla käytöllä ollut koulurakennus puretaan ja korvataan 
uusilla asuinrakennuksilla. Kaavaehdotuksen mukaiset uudisrakennuk-
set on sovitettu tontille olemassa oleva kaupunkirakenne, kulttuuriym-
päristön arvot ja samalla kaupunkimainen rakentamistehokkuus ja 
suunnitelman toteuttamiskelpoisuus huomioiden. Kadunvarren uudisra-
kennus eheyttää Topeliuksenkadun katujulkisivua verrattuna olemassa 
olevaan, muusta rakennuskannasta voimakkaasti poikkeavaan ja ka-
dun puoleiselta julkisivultaan hyvin suljettuun rakennukseen. Kadulle 
avautuvat liiketilat mahdollistavat kantakaupungille ominaisen kivijalka-
liiketoiminnan. Tontin sisäosa pyritään pitämään vehreänä ja istutta-
maan alueelle ja tontille soveltuvia kasveja käyttäen.

Kaavamuutos vaikuttaa alueen palvelurakenteeseen/palveluiden sijoit-
tumismahdollisuuksiin siten, että yleisten rakennusten tontti muutetaan 
asumiseen.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n mukainen ja ede-
sauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava nro 9248 (vahvistettu 9.3.1987). 
Kaavan mukaan tontti on opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialuetta (YO). Tontille on osoitettu rakennusala enintään kolmi-
kerroksiselle rakennukselle. Tonttitehokkuus 1,10. Tontin eteläreuna on 
määrätty istutettavaksi käsittäen myös puita ja pensaita. Tontille saa si-
joittaa enintään 9 autopaikkaa. Kaava ei sisällä suojelumerkintöjä.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa. Kaupungille kohdistuu tontin 
osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maa-
nomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 19.12.2017–24.1.2018
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Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maan-
käyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 10 muistutusta, jotka olivat osittain samansi-
sältöisiä. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakentami-
sen korkeuteen, määrään ja sijoitteluun, rakennuksen kattomuotoon, 
kattoikkunoihin ja julkisivujäsentelyyn, kellarin laajuuteen ja autopaikko-
jen määrään, maanalaisen rakentamisen vaikutuksiin veden virtaami-
seen maaperässä, puiden kaatamiseen tontilla ja tontin istutusmahdolli-
suuksiin, vaikutuksiin naapuripihojen kasvillisuuteen ja tontille ulottu-
vien puiden oksien ja juurten vahingoittamiseen, tontin huoltojärjestelyi-
hin ja muun muassa lumijärjestelyihin, huoltoyhteyden leveyteen ja jär-
jestelyihin sekä autohissin toimivuuteen, liikennevaikutuksiin Topeliuk-
senkadulla ja Linnakoskenkadun risteyksessä, ympäristön arvojen kar-
toittamiseen, naapureiden muuttuviin näkymiin ja valaistusolosuhteisiin, 
naapurin puolelle ulottuviin rakennus- ja huoltotöihin, mahdollisesti naa-
purin puolelle tippuvaan lumeen ja veteen, havainnemateriaaliin, kaa-
van taloudellisen toteutettavuuden tavoitteeseen sekä naapurikiinteistö-
jen purkavaan saneeraukseen, täydennysrakentamiseen ja katosten ja 
muiden rakennelmien sijoittamismahdollisuuteen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat melu-
tasoihin ja ilmanvaihtoon rakennuksessa, 

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähköverkko 
Oy, Pelastuslautakunta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.  

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu 
Tehdyt muutokset -liitteeseen. 
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Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12493 kartta, päivätty 

21.11.2017, muutettu 29.5.2018
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12493 selostus, päivätty 

21.11.2017, muutettu 29.5.2018
5 Havainnekuva
6 Tilastotiedot
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 29.5.2018
9 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 7

Ne muistutuksen esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 8
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola, Lìndén


