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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 20.5.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
koskien Roihuvuoren lasitusliikkeen tontin asemakaavan muutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Kaupunginmuseo tarkastelee 
hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta, ja 
on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutosalueeseen kuuluu Stadin ammattioppilaitoksen 
rakennus (os. Prinsessantie 2), alun perin Roihuvuoren ammattikoulu, 
jonka ovat suunnitelleet arkkitehdit Timo ja Tuomo Suomalainen 
vuonna 1978. Rakennus on osa tunnettujen arkkitehtiensa tuotantoa, ja 
sen tunnuspiirteet ovat luonteenomaisia suunnittelijoidensa työlle.

Timo ja Tuomo Suomalaisten suunnitteleman ammattioppilaitoksen 
arkkitehtuuri rakentuu paikan lähtökohdista ja edustaa ympäristöön 
sovittuvaa modernismia. Rakennus sijoittuu lehtomaiseen 
puistoympäristöön. Rakennuksen massoittelu on harkittua ja sen suhde 
ympäristöön on hienovarainen ja säestävä. Kaksi- ja kolmikerroksinen 
rakennus liittyy ympäristöön eritasoratkaisuna, jonka tunnuspiirteitä 
ovat sisäänkäyntien siltarakenteet. Kohteen ulkoasuun ja sisätiloihin 
kuuluu olennaisena piirteenä harkittu värityssuunnitelma. Alkuperäiset 
sisätilat on rakennettu korkeatasoisin materiaalein, ja interiöörillä on 
arvoa rakennusaikansa moniarvoisen modernismin edustajina.

Timo ja Tuomo Suomalaisen arkkitehtuurin tuntemus on lisääntynyt 
2000-luvun aikana, ja heidän asemansa suomalaisen modernismin 
eräinä kärkiniminä on vakiintunut. Kaupunginmuseon kannan mukaan 
nuorta rakennusperintöä edustava Stadin ammattioppilaitos omaa 
korkean rakennus- ja kulttuurihistoriallisen arvon, joka tulee jatkossa 
huomioida asemakaavan suojelumerkinnöin. Merkintä tulee kohdistaa 
rakennuksen ulkoasuun ja arvokkaisiin sisätiloihin. Myös tuleva 
uudisrakentaminen tulee sovittaa ammattioppilaitoksen ja ympäristön 
tarjoamiin lähtökohtiin vaarantamatta ammattioppilaitoksen 
rakennustaiteellisia arvoja. Suojaistutuksen ammattioppilaitoksen ja 
uudisrakennuksen välillä ovat tärkeitä ympäristökuvan vaalimisen 
kannalta. Kaupunginmuseo haluaa olla mukana laatimassa Stadin 
ammattioppilaitoksen rakennuksen suojelutavoitteita ja -määräyksiä.
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