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Helsingin kaupunginmuseon lausunto kaupunginhallitukselle Kasvi-
tieteellisen puutarhan suojelusta

HEL 2018-001932 T 10 03 10

Museovirasto on lausunut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle 15.1.2018 tarkentaakseen suojelumääräyksiä kasvitie-
teellisen puutarhan siirryttyä Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:lle. Siirron 
yhteydessä ELY on pannut vireille harkinnan kohteen suojelusta lailla 
rakennusperinnön suojelusta. Kohteen suojelu valtion asetuksen 
(480/1985) nojalla on toistaiseksi voimassa. ELY on pyytänyt Helsingin 
kaupungin lausuntoa Museoviraston lausunnosta.

Valtioneuvoston päätöksellä 18.9.1980 on suojeltu seuraavat kohteet 
Kaisaniemen puistossa: kasvitieteellisen puutarhan Kasvimuseo, Pal-
musali ja siihen kytkeytyvät sivukasvihuoneet, leivintuparakennus eli 
leivintupa Jean Wik, puutarhurintalo Ikkala ja kaivo puisine suojaraken-
nelmineen. Museovirasto on todennut, että rakennusperintölain mukai-
nen suojelutarve kohdistuu edellä mainittuihin, asemakaavassa (vah-
vistettu 2011) srs-1 -merkittyihin rakennuksiin ja kaivoon. Museovirasto 
on lausunnossaan täsmentänyt näiden asetuksella ja asemakaavassa 
suojeltujen rakennusten suojelumääräyksiä erityisesti niiden sisätilojen 
osalta. Kasvimuseosta, Palmusalista ja puutarhurintalo Ikkalasta esite-
tään suojeltavaksi keskeiset sisätilat ja kiinteä sisustus, jotka on määri-
telty rakennuskohtaisesti. Leivintuvan ja kaivon osalta suojelun tarve 
kohdistuu ainoastaan ulkoasuun ja rakennusrunkoon. Korjaus- ja muu-
tostöissä on kuultava asiantuntijana Museovirastoa. 

Asemakaavassa on suojeltu edellä mainittujen rakennusten lisäksi 
myös muita rakennuksia ja rakenteita, hauta ja muistomerkki. Lisäksi 
kasvitieteelliselle puutarhalle on Kaisaniemen puiston osana annettu 
kaavassa alueellinen suojelumerkintä, VP/s/Yo, eli puisto, joka on kult-
tuurihistoriallisesti, puistohistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. 
Alue on varattu Yliopiston kasvitieteellisen puutarhan käyttöön. Kaava-
karttaan on myös merkitty kasvitieteellisen puutarhan kuuluvan raken-
nuksineen valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympä-
ristöön. 

Kaupunginmuseo toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Museoviraston 
lausuntoon ja että kasvitieteellisen puutarhan suojelumerkinnät ja -
määräykset ovat asianmukaiset ja kattavat.
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