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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö

Kaupunginmuseo arvioi kaavahanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Alue sijaitsee Aittalehdon puiston ja Konalantien välissä. Suunnittelu- 
alue rajautuu lännessä Käärtipolun päähän, pohjoisessa Konalan ala- 
asteen tonttiin ja Luhtipuistoon, idässä Konalantiehen. 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi. 
Aluetta tulee yleiskaavan mukaan kehittää siten, että alueen arvot ja 
ominaisuudet säilyvät. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on täydentää 1950–60-lukujen 
vaihteessa rakennettua aluetta uusilla, yhtenäiseen ympäristöön 
sopivilla asuinkerrostaloilla. Asemakaavan muutos mahdollistaa neljän 
uuden nelikerroksisen asuinkerrostalon, yhteensä 5 000 k-m2, 
rakentamisen. Kortteleita joudutaan laajentamaan puistoalueelle. 
Alueen yhtenäisyyden säilyttämiseksi uudisrakentamista, piha- ja 
pysäköintijärjestelyjä ohjataan kaavamääräyksin. 

Kaavamuutosehdotuksessa suojellaan seitsemän olemassa olevaa 
asuinkerrostaloa kaavamerkinnällä sr-2. Korttelialueet, joilla nämä 
kerrostalot sijaitsevat merkitään kaavamerkinnällä AK/s: 
Asuinkerrostalojen korttelialue, joka on kulttuurihistoriallisesti ja 
maisemakuvallisesti arvokas ja jolla ympäristö säilytetään. 

Suojeltavat kerrostalot ovat arkkitehti Esko Suhosen suunnittelemat ja 
ne valmistuivat vuosina 1959-60. Suhonen laati vuonna 1957 alueen 
asemakaavaluonnoksen, johon rakennusten lomittainen sijoittelu 
pohjautuu. Pihat ja pysäköintialueet ovat sorapintaisia. Kulkureitit ja 
autopaikat sijoittuvat alueelle leimallisten komeiden täysikasvuisten 
mäntyjen lomaan.

Rakennusvalvontavirasto on tehnyt alueen korjaustapaohjeet "Konalan 
länsireuna: Alue- kartoitus ja korjaustapaohjeet – 1960-luvun 
kerrostalokorttelit". Korjaustapaohje antaa neuvoja rakennusten 
korjausten suunnitteluun, lisäksi siinä on mukana pihaympäristöt ja 
pihakalusteet. Esitetyt korjaustavat ovat sellaisia, että 
kulttuuriympäristön arvot on mahdollista jatkossakin säilyttää.
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Uudisrakennuksista määrätään mm. seuraavasti: Rakennuksen 
yleisilmeen ja mittakaavan tulee sopeutua viereisillä AK/s-
korttelialueilla sijaitsevaan yhtenäiseen rakennusryhmään. 
Rakennuksen julkisivun tulee olla vaaleaa keltaisen tai ruskean 
sävyistä karkeaa rappausta. Sokkelin tulee olla betonia ja sen 
yläreunan tulee porrastua maaston muotojen mukaan. 
Asuinkerrostalossa tulee olla loiva peltinen aumakatto.

Rakennettu kulttuuriympäristö on otettu huomioon 
asemakaavaehdotuksessa kaupunginmuseon näkemyksen mukaan 
hyvin. Kulttuuriympäristön arvoja vaalitaan suojelemalla nykyiset 
rakennukset ja niiden lähiympäristö sekä ohjaamalla kaavamääräyksin 
uudisrakennusten mittakaavaa ja julkisivumateriaaleja, pihojen 
toteutusta ja puiden säilyttämistä.

Helsingin kaupunginmuseo puoltaa asemakaavaehdotuksen 
hyväksymistä.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

Anne Mäkinen
yksikön päällikkö

Tiedoksi

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


