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Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnalle 
 
Muistutus kaavaehdotuksesta koskien Kallion Torkkelinmäen korttelia 11334  osoitteessa 
Agricolankatu 1 
 
Suomen Arkkitehtiliiton Rakennusperinnön alaosasto Rakennusperintö-SAFA ei pidä 
kaavaehdotusta hyväksyttävänä seuraavista syistä: 
 
 
1. Lähtötiedot suunnittelun pohjaksi eivät ole olleet riittävät 
 
Vuonna 1929 teollisuuskouluksi valmistuneesta rakennuksesta on 15.9.2015 laadittu vain suppea 
rakennushistoriallinen selvitys, joka sekin on vasta luonnos. Selvityksestä puuttuu kokonaan 
asemakaavallinen tarkastelu. Selvitys on siis keskeneräinen. 
Muun muassa tästä johtuen kaupunkikuvallisten reunaehtojen määrittely asemakaavaa 
laadittaessa ei ole ollut riittävää. 
 
Vuonna 1939 asemakaava-arkkitehti Birger Brunilan johdolla tehtiin suunnitelma, jossa nykyinen 
Pengerpuisto rajattiin siten, että korttelin jäsennöinti tuli symmetriseksi – pohjoispäähän varattiin 
paikka toiselle koulurakennukselle. Kumpikin koulurakennus avaa sylinsä keskelle rakennettuun 
puistoon päin.  
 
  
Kaavakartta vuodelta 1939, teollisuuskoulu vasemmalla 

  
  
Tämän vuoksi teollisuuskoulun muuttaminen ja lisärakentaminen muurimaisesti puistoa vastaan 
sulkeutuvaksi asuinrakennukseksi on kaupunkitilallinen ja kaupunkirakenteellinen virhe. 
 
Rakennushistoriallisesta selvityksestä puuttuu myös analyysi teollisuuskoulun rakennustyypistä ja 
sen esikuvista muualla Euroopassa, eikä näitä lähtökohtia ole kirjattu myöskään kaavaselostukseen. 
Olennainen osa teollisuuskoulua on ns. kunniapiha - corps de logis, joka siipirakennusten rajaamana 
avautuu puistoon. Esimerkiksi Versailles'in linna on rakennettu saman periaatteen mukaan. 
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Alueen asuintaloista suuri osa on rakennettu 20- luvun klassismin periaatteiden mukaan. Julkisia 
rakennuksia samalta ajalta on vain muutama, tämän rakennuksen lisäksi Franzenia. Tämänkin 
vuoksi julkisten rakennusten säilyttäminen muuttumattomana kaupunkirakenteessa on tärkeää. 
 
2. Vuorovaikutusraportin vastaukset ja kaavaselostuksen teksti eivät vastaa liitteenä olevia 
suunnitelma-asiakirjoja 
 
Vuorovaikutusraportin vastauksissa aiemmin esitettyyn kritiikkiin ja kaavaselostuksessa (6.7.2020) 
väitetään, että rakennuksen asema ympäristössään tulee säilymään. Tämä pitää paikkansa 
Agricolankadun puolella, mutta ei Pengerpuiston puolella, missä suunniteltu korkea uudisrakennus 
peittää lähes kokonaan, ylimpiä kerroksia lukuun ottamatta olevan rakennuksen. Uudisrakennuksen 
päädyt näkyvät myös Torkkelinkadulle ja Pengerkadulle.     
 
       näkymä Pengerpuistoon nyt 

       
       näkymä Pengerpuistoon suunnitelmien mukaan
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Lukemalla vuorovaikutusraportin ja kaavaselostuksen hankkeesta saa eri kuvan, kuin 
tarkastelemalla suunnitelma-aineistoa. 
Vuorovaikutusraportissa ja kaavaselostuksessa mainitaan, että kaavaehdotus on laadittu 
yhteistyössä Kaupunginmuseon kanssa.  Kaupunginmuseon lausunto on sekä asuinkäytön että 
uudisrakentamisen osalta kuitenkin kielteinen.   
 
3.Kaava on ristiriidassa valtakunnallisesti tunnustettujen arvojen kanssa 
 
Vaikka teollisuuskoulu ei ole asuinympäristönä painottuvan RKY-alueen karttarajauksen sisällä, se 
rakentaa RKY-kohteen miljöötä sijaitessaan aivan välittömästi RKY-rajauksen vieressä. 
 
 
4.Kaavaa ollaan muuttamassa vastoin kaupungin omia näkemyksiä 
 
Kaupunki on jo vuonna 1970 teettänyt Torkkelinmäestä miljööselvityksen. Tämän pitäisi kertoa 
huomattavasta historiallisesti tunnustetusta miljööarvosta, jonka uudisrakentaminen, vaikka kuinka 
"sopeutettuna", vaarantaa. Alue rinnastuu tässä mielessä esimerkiksi Puu-Käpylään. 
 
(Torkkelinmäki, miljööselvitys. Helsingin kaupungin rakennustarkastusvirasto, Helsinki 1970.) 
 
Helsingin kaupungin omassa ”Arvoympäristöt” –luokittelussa Pengerpuisto on noteerattu ja sen on 
tehnyt Kaupunkiympäristön toimiala itse. Se tuo auktorisoidun kulttuuriympäristörajauksen vielä 
lähemmäs teollisuuskoulua, ja koulun sisäpihapuoli avautuu rajaukseen kuuluvaan alueeseen. 
Kaupunki on määritellyt arvoympäristön: ”Nämä ovat historiallisesti tai kulttuurihistoriallisesti 
merkittäviä kohteita tai edustavat tietyn aikakauden kaupunkirakennustaidetta, 
suunnitteluihanteita tai tunnettujen suunnittelijoiden töitä esimerkillisellä tavalla."  
 
 

 Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt (kartat.hel.fi, 9.8.2020)   
 
 
Kaupungin omassa ”maisemakulttuurikartassa” (kartat.hel.fi, 9.8.2020) teollisuuskoulu on sisällä 
Torkkelinmäen kokonaisuudessa: 
 

 
 



 
 

 
 

4 
 

4.Rakennetun ympäristön vaalimatta jättäminen ja niihin liittyvien erityisten arvojen 
hävittäminen.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee 
vaalia, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kohdassa 3. esitettyihin, Torkkelinmäen 
aluetta koskeviin valtakunnallisiin ja kaupungin omiin arvoluokituksiin viitaten kaavaehdotus voi olla 
MRL:n vastainen. 
 
  
 
5.Riskit rakennuksen muuttamisessa asuinkäyttöön 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että ”Asemakaava on laadittava siten, että luodaan 
edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle…" 
Kaavaselostuksen ja siihen liittyvän selvityksen mukaan teollisuuskoulun alla peruskalliossa 
tunneleissaan kulkevista metrojunista aiheutuu talon rakenteisiin runkoääntä, joka ylittää paikoin 
raja-arvot ja jonka vähentämiseksi on tehtävä suurisuuntaisia rakenteellisia toimenpiteitä. 
Lähtökohtaisesti rakennus ei siis teknisesti sovellu asumiseen.  
 
Seurauksena runkoäänistä joudutaan todennäköisesti järeisiin rakenteellisiin muutoksiin, jotka 
tyypillisesti vaikeuttavat alkuperäisten tai vanhojen rakennusosien säilyttämismahdollisuuksia tai 
estävät ne, mikä on ristiriidassa kaavaselostuksessa esitettyjen suojelutavoitteiden kanssa. On myös 
vaarana, että runkoäänten vaimentamiseksi tehdyistä rakenteista huolimatta meluongelmaa ei 
saada kokonaan ratkaistua. 
 
Kaavaselostuksessa mainitaan, että lisärakentaminen lisää alueen viihtyisyyttä, kun pysäköintipaikat 
poistuvat. Pysäköintipaikat voidaan poistaa ilman lisärakentamistakin. Suunnitelmien mukainen 
umpikorttelipiha palvelisi vain talon asukkaita, eikä näin ollen lisäisi alueen viihtyisyyttä. 
 
 
 
6. Onko kaupunki kartoittanut mahdollisuuksia korjata rakennus edelleen opetuskäyttöön ? 
 
Raporteissa ei mainita, onko rakennuksen säilyttämistä opetustarkoituksessa tutkittu yhteistyössä 
kaupungin eri toimielinten kesken. 
Kalliossa on pulaa opetus- ja päiväkotitiloista. Esimerkiksi ala-asteen koulun pihalle on suunnitteilla 
päiväkodin uudisrakennus. 
 
7.Kaavaehdotus on käyttötarkoituksen muutoksen osalta kestävän kehityksen mukaisen 
rakentamisen vastainen 
 
Käyttötarkoituksen muutoksesta johtuvat laajat purkutyöt olevan rakennuksen sisällä tuottavat 
valtavat määrät rakennusjätettä. Käytännössä talon kerroksista jää pääasiassa ulkoseinät jäljelle. 
Rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista, kun muutostöitä tehdään mahdollisimman vähän. 
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Yhteenveto: 
Sivulla kuusi kaavaselostuksessa sanotaan: " Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti 
siihen, että rakennuksen kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvalliset arvot 
säilyvät, ja alueelle saadaan lisää asuntoja."  
Kuten edellä on osoitettu, kaavamuutoksen perusteluiksi ilmoitetut seikat eivät pidä paikkaansa. 
Suomen tiiveimmin asutussa kaupunginosassa ei myöskään ole tarvetta lisäasunnoille.  
 
 
 
  
 
Iida Kalakoski, puheenjohtaja, Rakennusperintö-SAFA 
 
Riina Sirén, sihteeri, Rakennusperintö-SAFA 
 
 
lisätiedot:   
Sari Nieminen, Rakennusperintö-SAFAn johtokunnan jäsen 
 
sari.nieminen@arknieminen.fi 
050 58 65 426 


