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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Kruunuvuorenrannan kes-
kuskortteleiden (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotus (nro 12580)

HEL 2016-013020 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa 
Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden (Laajasalo, Kruunuvuorenran-
ta) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12580). 
Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Kruunuvuorenrannan 
keskeisiä julkisten ja kaupallisten palveluiden kortteleita, jotka sijaitse-
vat Haakoninlahden ja Haakoninlahdenpuiston varrella hyvien joukko-
liikenneyhteyksien välittömässä läheisyydessä. Kaavaratkaisun on tar-
koitus mahdollistaa monipuolisten kaupallisten- ja julkistenpalveluiden 
rakentamisen sekä viihtyisän ja vaihtelevan asuinympäristön muodos-
tumisen, jossa on hyvät edellytykset laadukkaalle kaupunkielämälle.

Osa kaava-alueesta on ollut öljysatama-aluetta, jossa on sijainnut sen 
toimintaan liittyviä rakennuksia. Sataman toiminnan loppumisen myötä 
kaikki toimintaan liittyneet rakennukset ja rakenteet on alueelta purettu.

Aiemmassa kaavahanketta käsittelevässä lausunnossaan kaupungin-
museo (21.5.2015) korosti, että suunnittelualueen välittömässä lähei-
syydessä ja sen vaikutusalueella oleva Stansvikin kartanoalue on val-
takunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, osa Rky-
2009:n Helsingin höyrylaivareittiin liittyvää kesähuvila-asutuksen koko-
naisuutta, jonka merkitys kulttuurihistoriallisena ja maisemallisena ko-
konaisuutena tulee ottaa huomioon etenkin Stansvikinnummen itäosan 
kortteleiden ja kartanoalueelle johtavien reittien suunnittelussa.

Vuorovaikutusraportin vastineessa todetaan, että kartanoalueen mai-
semalliset arvot ja näkymät tullaan ottamaan huomioon sen läheisyy-
teen tulevien asuinkortteleiden suunnittelussa. Asemakaavasta tullaan 
laatimaan sitä havainnollistavaa materiaalia tarkoituksenmukaisista ku-
vakulmista. Asemakaavan mahdollistaman rakentamisen ja asemakaa-
va-alueen ulkopuolelle sijoittuvan Stansvikintien väliin jää riittävän laaja 
metsäinen vihervyöhyke, jotta kartanolle johtavan reitin luonne säilyy. 
Olemassa olevia reittejä hyödynnetään koko alueen virkistysreitistöjen 
suunnittelussa.
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Kaava-aineiston perusteella hankkeen kulttuuriympäristön vaaliminen 
on asianmukaista, eikä tämän johdosta Helsingin kaupunginmuseolla 
ole asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta huomautetta-
vaa.
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