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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 7.5.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Ruskeasuon (16.KO) Pikku-Huopalahden pohjoisosan 
asemakaavaluonnoksesta. Kaupunginmuseo lausuu asiasta 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Pikku Huopalahden pohjoisosaa suunnitellaan muutettavaksi 
pääasiassa asumiskäyttöön. Nykyiset rakennukset, oikeuslääketieteen 
laitos ja hammaslääketieteen laitos, puretaan ja tilalle suunnitellaan 
uusia asuinkerrostaloja. Rakennushistoriallisen selvityksen ja 
rakennuksien käyttötarkoituksien muutoksen selvittämisen jälkeen 
Museoviraston 25.9.2014 antaman lausunnon mukaan purkamiselle ei 
ole estettä.

Kaavaluonnoksessa rakentamisen tehokkuutta ja tiiviyttä lisätään. 
Uusia asukkaita tulisi alueelle noin 2 000. Uutta asuinrakentamista on 
suunnitteilla noin 100 000 kerrosalaneliömetriä (km²). Lisäksi erilaisille 
palveluille ja liiketoiminnalle varataan noin 8 000 km². Alueelle 
kaavaillaan lisäksi päivittäistavarakauppaa, pieniä kivijalkaliikkeitä ja 
päiväkotia.

Alueen maanomistajat teettivät yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston 
kanssa kolme erillistä maankäytön suunnitelmaa kolmella eri 
arkkitehtitoimistolla. Lisäksi tarkasteluun otettiin Urban Helsinki ryhmän 
itsenäisesti tuottama ehdotus. Asemakaavaluonnoksen ja keskustelun 
pohjaksi laadittua viitesuunnitelmaa on kehitetty pääosin Serum 
Arkkitehtien ehdotuksen pohjalta. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan 
ehdotuksen mielenkiintoisen ja muuntelukelpoisen rakenteen lisäksi 
syy valintaan oli mm. suurina säilyvät korttelipihat sekä 
maastonmuotoja hyödyntävä ehdotus, joka antaa mahdollisuudet 
säilyttää jossain määrin olemassa olevaa ympäristöä.

Kaavamuutosalueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) suojelema 
ensimmäisen maailmansodan aikaisen Helsingin maalinnoituksen 
rakentamisen alkuvaiheen vuoteen 1914 sijoittuva tukikohta (tukikohta 
1914/19, Ruskeasuo). Se muodostuu kolmesta maasta, kivestä ja 
hiekasta tehdyistä vallista eri puolilla aluetta ja tielinjasta alueen 
eteläosassa. Museovirasto tarkkuusinventoi linnoitteet kesällä 2014 
maanomistajien toimeksiannosta. 
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Kaavaluonnoksen perusteella mahdollisuudet linnoituslaitteiden 
säilyttämisille ovat melko vähäiset. 7.5.2015 pidetyssä Museoviraston, 
kaupunginmuseon, kaupunkisuunnitteluviraston ja maanomistajan 
edustajan Saraco Oy välisessä kokouksessa Museoviraston edustajat 
ilmoittivat että muinaisjäännösten poistaminen on mahdollista riittävien 
tutkimusten jälkeen. Tutkimukset on tehtävä mahdollisimman pian 
ennen kaavaehdotuksen laatimista. Mahdollisuuksien puitteissa 
kaupunkisuunnitteluvirasto tutkii tiettyjen osien säilyttämistä ja niiden 
esilletuomista raivauksin ja opastein. Kyseiset säilyvät rakenteet tulee 
merkitä asemakaavaan sm -merkinnöin ja tuhoutuvilta rakenteiden 
osilta Museovirasto poistaa muinaisjäännöksen rauhoituksen, jonka 
jälkeen niihin kajoaminen on mahdollista.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava 
asemakaavaluonnoksesta.
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